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Pengembangan Sistem Klasifikasi Status Gizi Balita
Berdasarkan Indeks Antropometri

(Studi Kasus di Kota Palembang)

Ermatita1, Suci Destriatania2

1),2)Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya, Unsri

Palembang, Indonesia
Email: ermatitaz@yahoo.com, sd_fkmunsri@yahoo.com

Abstrak— Pertumbuhan balita merupakan perhatian penuh
dari pemerintah dan bangsa Indonesia.  Pertumbuhan dan
perkembangan balita yang baik dipengaruhi oleh gizi yang baik
pula. Status gizi balita telah menjadi isu yang penting diberbagai
negara, terutama status gizi balita.  Pemantauan gizi balita perlu
dilakukan untuk menanggulangi gizi buruk. Pemantauan ini
dapat dilakukan dengan mengklasifikasi status gizi balita agar
dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat status gizi yang
buruk.  Pemantauan status gizi  ini dapat dilakukan dengan
metode antropometri.  Pemantauan status gizi dengan
antropometri akan dilakukan melalui klasifikasi dengan metode
Decision Tree dalam data mining. Metode ini akan
mengklasifikasi status gizi balita. tiga indeks  antropometri, yaitu
Berat badan terhadap umur (BB/U), Tinggi Badan terhadap
Umur(TB/U), dan Berat Badan terhadap Tinggi Badan (BB/TB).
Olehkarena itu penelitian ini akan mengembangkan sistem yang
dapat mengklasifikasi berdasar indeks antropometri. Penelitian
ini  mengkombinasikan metode antropometri  penentuan status
gizi balita dengan  metode Decision tree untuk mengklasifikasi
status gizi balita. Hasil dari penelitian ini berupa Sistem
klasifikasi status gizi balita, digunakan untuk penanganan secara
cepat dan tepat.

Kata Kunci—Data Mining; Klasifikasi; Antropomentri; Gizi
Balita

I. PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Balita merupakan generasi penerus bangsa yang

merupakan aset bagi bangsa Indonesia. Gizi yang baik akan
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan balita.  Oleh
karena itu Status gizi balita perlu dipantau agar gizi balita
dapat memenuhi pertumbuhan dan perkembangannya.. gizi
buruk di Indonesia perlu ditangani, karena gizi buruk
meruipakan salahsatu masalah kesehatan  masyarakat di
Indonesia. Oleh karena itu pemantauan gizi buruk perlu
dilakukan .dan usaha deteksi dini penting dan mendesak untuk
dilakukan. Pemantauan status gizi anak balita adalah
memantau tingkat perkembangan keadaan gizi pada Balita,
secara umum kita mengenalnya dengan kegiatan pemantauan
status gizi. Dari pemantauan dan pengukuran ini, kemudian

didapatkan status gizi balita masuk kategori gizi lebih, gizi
kurang, stunting, atau bahkan gizi buruk.

Untuk menilai status gizi anak balita, dapat dianalisis
angka berat badan dan tinggi badan setiap anak balita. Status
gizi  anak  balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB)
dan tinggi badan (TB).. Variabel BB dan TB/PB  anak  balita
disajikan dalam  bentuk tiga indeks  antropometri, yaitu
BB/U, TB/U, dan BB/TB.secara nasional prevalensi  gizi
buruk-kurang pada  anak  balita  sebesar  19,6 persen, yang
berarti prevalensi pendek (stunting) menurut provinsi dan
nasional.Prevalensi pendek secara nasional tahun 2013 adalah
37,2 persen, yang berarti terjadi peningkatan dibandingkan
tahun 2010 (35,6%)dan 2007 (36,8%).  Prevalensi pendek
sebesar 37,2 persen terdiri dari b18,0 persen sangat pendek
dan 19,2 persen pendek.  Pada tahun 2013 prevalensi sangat
pendek menunjukkan penurunan, dari 18,8 persen tahun 2007
dan 18,5 persen tahun 2010. Prevalensi pendek meningkat dari
18,0  persen pada tahun 2007  menjadi 19,2 persen  pada tahun
2013. (Riskesdas 2013)

Gambar 1.  Kecendrungan prevalensi status gizi  menurut provinsi
Indonesia

Untuk melakukan pemantauan ini perlu diklasifikasi untuk
menentukan status gizi balita agar dapat ditanggulangi.
Klasifikasi ini akan menggunakan teknik dalam data mining
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yaitu metode Decision Tree.  Penelitian klasifikasi dengan
menggunakan Decision Tree ini telah banyak dilakukan oleh
peneliti sebelumnya.  Antara lain Sunjana telah melakukan
klasifikasi dengan metode Decision Tree untuk melihat pola
mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa [14], selain itu
Andriani dalam penelitiannya menggunakan metode Decision
Tree untuk memprediksi penyakit diabetes [15] Penelitian ini
menerapkan metode Decision Tree untuk menentukan status
gizi balita.

B. Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah memantau status gizi
balita dengan metode Antropometri dengan mengklasifikasi
status gizi balita menggunakan metode Decision Tree
Sehingga gizi balita dapat dipantau lebih dini agar gizi buruk
pada balita dapat ditanggulangi sedini mungkin.  Klasifikasi
dengan metode data mining ini dapat membantu klasifikasi
status gizi lebih cepat dan dengan jangkauan luas karena dapat
menggunakan data yang banyak.  Hasil penelitian diharapkan
menjadi suatu sistem pemantau dini status gizi sehingga gizi
balita yang tidak baik dapat ditanggulangi secepat mungkin
dan dapat dilakukan tindakan solusinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi

1. Konsep Dasar Informasi
Menurut [5], sistem informasi dapat didefinisikan

sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan
yang mengumpulkan (atau mendapatkan, memproses,
menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan. Uraian tersebut
menjelaskan bahwa system informasi merupakan
kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk
menghasilkan informasi. Selanjutnya [6] menjelaskan
informasi adalah data yang sudah di olah menjadi bentuk
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi manusia.

Sistem informasi merupakan penerapan di dalam
organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan
oleh semua tingkat manajemen. Telah diketahui bahwa
informasi merupakan hal yang sangat penting bagi
manjemen di dalam pengambilan keputusan.

2. Komponen sistem informasi

Sutabri, T ( 2012) mengemukakan bahwa system
terdiri dari sejumlah kom[onen yang saling berinteraksi,
artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.
Setiap sub system menjalankan suatu fungsi tertentu yang
mempengaruhi proses system secara keseluruhan [5].

3. Konsep Dasar Database

Database adalah sebuah koleksi informasi yang
terkomputerisasi sehubungan dengan topik tertentu [5]
basisdata merupakan suatu sistem pengorganisasian data
dengan bantuan computer yang memungkinkan data dapat
di akses dengan mudah dan cepat.

Database membantu manusia mengorganisasikan
informasi yang mana informasi tersebut saling terkait dan

menjadikannyasebuah bentuk yang logis untuk akses
dengan mudah [6].

4. Status Gizi

Anies Irawati, Atmarita, Dyah Santi Puspitasari,
Yurista P., Fithya Puspitasari, dan Agus Triwinarto Uraian
status gizi terdiri dari: (1)  status  gizi  balita; (2)  status
gizi anak umur 5 – 18 tahun;  (3) status gizi penduduk
dewasa;  (4)  risiko  kurang  energi  kronis (KEK);  dan
(5)  wanita  hamil  risiko tinggi (risti).  Selain itu disajikan
juga  gambaran kecenderungan status gizi hasil dari
Riskesdas 2007,  2010, dan 2013. Informasi lengkap status
gizi secara lengkap  menurut provinsi maupun karakteristik
disajikan di buku Riskesdas 2013 dalam angka. [1]

5. Indikator status gizi

Menurut Gibson (1990) dalam Indonesion Public
Health, untuk pengukuran status gizi dengan indikator
berat badan menurut umur (BB/U) merupakan salah satu
indeks antropometri yang memberikan gambaran massa
tubuh seseorang. Massa tubuh sangat sensitif terhadap
perubahan yan mendadak seperti terkena penyakit infeksi,
menurunnya nafsu makan atau menurunnya jumlah
makanan yang dikonsumsi [1].

6. Pemantauan status gizi

Terdapat metode pemantauan status gizi, diantaranya
menggunakan antropometri. Menurut Jahari (2004)
Indonesion Public Health, antropometri gizi berhubungan
dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan
komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat
gizi. Ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi badan,
lingkar lengan atas dan tebal lemak di bawah kulit.
Sementara Soekirman (2000), mengatakan bahwa
interpretasi dari keadaan gizi anak dengan indikator BB/U,
TB/U dan BB/TB yang digunakan pada survei khusus,
akan menjadikan kesimpulan bisa lebih tajam.

Beberapa indikator status gizi sebagai hasil
kesimpulan dari penilaian status gizi tersebut dikategorian
sebagai berikut :

1. Jika BB/U dan TB/U rendah sedangkan BB/TB
normal ; kesimpulannya keadaan gizi anak saat ini
baik, tetapi anak tersebut mengalami masalah kronis,
karena berat badan anak proporsional dengan tinggi
badan.

2. BB/U normal ; TB/U rendah; BB/TB lebih ;
kesimpulannya anak mengalami masalah gizi kronis
dan pada saat ini menderita kegemukan (Overweight)
karena berat badan lebih dari proporsional terhadap
tinggi badan

3. BB/U , TB/U dan BB/TB rendah ; anak mengalami
kurang gizi berat dan kronis. Artinya pada saat ini
keadaan gizi anak tidak baik dan riwayat masa
lalunya juga tidak baik

4. BB/U, TB/U dan BB/TB normal ; kesimpulannya
keadaan gizi anak baik pada saat ini dan masa lalu
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5. BB/U rendah; TB/U normal; BB/TB rendah ;
kesimpulannya anak mengalami kurang gizi yang
berat (kurus), keadaan gizi anak secara umum baik
tetapi berat badannya kurang proporsional terhadap
Tinggi badannya karena tubuh anak jangkung

Untuk pemantauan status gizi standar penentuan yang
digunakan adalah baku antropometri menurut standar World
Health Organization-National Center for Health Statistics.
(Indonesian public health)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini melakukan identifikasi kebutuhan aplikasi
klasifikasi, mengumpulkan data status gizi balita di Kota
Palembang  berdasarkan Antropometri. Tahapan berikutnya
adalah membuat desain database dan desain Sistem
Klasifikasi.  Setelah didapat desain, selanjutnya melakukan
implementasi, hasil implementasi akan di uji coba dan
penerapan sistem.  Hasil penerapan sistem selanjutnya di
analisis berdasarkan klasifikasi status gizi balita berdaraskan
antropometri.  Pengujian dilakukan untuk menentukan kinerja

yang terbaik dari sistem klasifikasi yang dikembangkan akan
sangat menentukan keberhasilan perancangan. Hasil yang
ditargetkan adalah  sistem klasifikasi status gizi balita  untuk
mengidentifikasi status gizi balita agar cepat ditangani..
Tahapan berikutnya adalah  Modelling Phase  yaitu
melakukan pemodelan proses  dalam penentuan status gizi
balita. Dengan metode Decision tree selanjutnya melakukan
Evaluasi pemeriksaan apakah pola atau informasi yang
ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode dalam data mining diantaranya adalah klasifikasi
[2]. Klasifikasi membentuk sebuah model yang dapat
digunakan untuk melakukan prediksi [3]. Model yang
dihasilkan biasa disebut dengan classifier [12]. Adapun data
yang digunakan untuk dapat memenuhi tujuan data mining
yang telah ditetapkan adalah tabel kasus_status_gizi. Tabel
kasus_status_gizi merupakan hasil data selection yang
berisikan informasi kegiatan penimbangan balita yang sudah
diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan penelitian.

Gambar 2.   Data Selection

Pada proses integrasi menggabungkan data dari Posyandu
Anggrek Putih dan Posyandu Serumpun, gabungan data
tersebut berdasarkan atribut yang akan digunakan pada data
target. Selanjutnya data tersebut digabungkan dengan

menambahkan atribut untuk lokasi Posyandu. Pada data
kasus_status_gizi untuk tiga indeks antropometri yaitu
BB/U, TB/U, dan BB/TB sudah diklasifikasikan terlebih
dahulu. Pada proses integrasi sampai menghasilkan tabel
kasus_status_gizi menghasilkan data seperti pada gambar 3.

Gambar 3.    Data Kasus Status Gizi

Pada tabel kasus_status_gizi terdapat atribut target yaitu
nomor, nama_balita, nama_ayah, nama_ibu, jenis_kelamin,
tanggal_lahir, umur, bb, tb, lokasi, bb/u, tb/u, dan bb/tb.
Berikut penjelasan pada Tabel 1. dari atribut pada data target
yang digunakan dalam memantau status gizi balita sebanyak
50 record.

TABEL I . ATRIBUT PADA DATA TARGET

Atribut Keterangan
Nomor Berupa informasi nomor urut.
Nama
Balita

Berupa informasi nama balita yang
melakukan penimbangan.

Nama
Ayah

Berupa informasi nama ayah balita.

Nama Ibu Berupa informasi nama ibu balita
Jenis
Kelamin

Berupa informasi jenis kelamin balita

Tanggal Berupa informasi tanggal lahir balita
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Lahir
Umur Berupa informasi umur balita dalam

hitungan bulan.
BB/U Berupa informasi indeks berat badan

menurut umur.
TB/U Berupa informasi indeks panjang badan

menurut umur.
BB/TB Berupa informasi indeks berat badan

menurut panjang badan.

Untuk melihat hubungan atau korelasi antar atribut
dilakukan perhitungan Chi Square Person untuk menghapus
data-data yang dianggap tidak berguna dalam prediksi data.
Pada atribut kasus_status_gizi nama_balita, nama ayah, nama
ibu, dan tanggal lahir dihilangkan untuk proses perhitungan
Chi Square Person karena diasumsikan satu record adalah satu
nomor. Hasil perhitungan Chi Square Person menggunakan
SPSS dapat dilihat pada Tabel 3.

TABEL II.    HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE
PERSON

Atribut Asymp. Sign
Nomor 0,433
Jenis Kelamin 0,193
Umur 0,390
Lokasi 0**
BB/U 0**
PB/U 0,659
BB/TB 0**

Keterangan : ** berkorelasi

Dari hasil perhitungan Chi Square Person untuk atribut
pada tabel kasus_status_gizi, apabila Assymp. Sign > 0,05
maka tidak ada hubungan dengan status_gizi. Atribut nomor,
jenis kelamin, umur dan PB/U tidak memiliki korelasi yang
signifikan untuk mengklasifikasikan status_gizi. Untuk
selanjutnya dalam mengklasifikasikan status_gizi baik atau
akut, atribut yang tidak memiliki hubungan dihapuskan karena
tidak akan berguna.

TABEL III.  KLASIFIKASI STATUS GIZI

BB/U TB/U BB/TB
Baik Kurang Pendek Normal

Kronis Baik Kurang Gemuk
Kurang

Gizi
Kurang Pendek Kurus

Baik Baik Normal Normal
Kurang

Gizi
Kurang Normal Kurus

Nilai entropy untuk atribut BB/TB yang dihasilkan adalah 0,
sedangkan untuk nilai gain atau nilai efektif untuk
mengklasifikasikan atribut BB/TB sebesar 0,63431.

TABEL IV.   PERHITUNGAN NODE 1

Node 1

Juml
ah

Kasu
s (S)

Bai
k

(S1
)

Kura
ng

(S2)

Kro
nis
(S3)

Entr
opy

Gain

Total 50 42 8 0 0,634
31

Lokasi 0,634
31

Posyan
du
Anggre
k Putih

30 30 0 0 0

Posyan
du
Serump
un

20 12 8 0 0

BB/U 0,634
31

Kurang 3 0 3 0 0
Baik 46 41 5 0 0
Lebih 1 1 0 0 0
BB/TB 0,634

31
Kurus 8 0 8 0 0
Normal 42 42 0 0 0
Gemuk 0 0 0 0 0

Dari hasil Tabel. V dapat diketahui bahwa atribut Nilai
Grain pada seluruh atribut adalah sama. Pada atribut Lokasi
dan BB/TB masing-masing nilainya sudah mengklasifikasikan
kasus, namun data yang paling mayoritas adalah BB/TB. Dari
ketiga nilai atribut tersebut, nilai atribut Kurus sudah
mengklasifikasikan kasus menjadi Akut dan nilai atribut
Normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi Baik. Namun
untuk nilai atribut Gemuk tidak adanya kasus.

Dari hasil tersebut dapat digambarkan decision tree
sementara seperti ditunjukkan pada gambar 4.

=Normal =Kurus

Gambar 4.  Pohon Keputusan Hasil Perhitungan Node 1

Pada Gambar 4.,  jika balita memiliki hasil indeks
Berat Badan terhadap Tinggi Badan Normal maka balita
tersebut memiliki Status Gizi Baik, sehingga nilai atribut
Normal diisi dengan nilai Baik. Apabila balita memiliki hasil
indeks Berat Badan terhadap Tinggi Badan Kurus maka balita
tersebut memiliki Status Gizi Kurang , sehingga nilai atribut
Kurus diisi dengan nilai Kurang Gizi.

Node 1
BB/TB

BAIK KURANG
GIZI
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Berikut ini adalah decision tree yang telah dibentuk pada
proses data mining seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.
berikut ini.

=Normal =Kurus

Gambar 5.  Pohon Keputusan Hasil Perhitungan Node 1

Dari hasil Gambar 5., akan didapatkan rules yang dapat
mengklasifikasikan status gizi balita seperti yang ditunjukkan
pada Tabel 6.

TABEL V. RULES DARI HASIL POHON KEPUTUSAN

Rules
1 IF BB/TB = Normal THEN Status Gizi Balita = Baik
2 IF BB/TB = Kurus THEN Status Gizi Balita = Kurang

Gizi

Setelah mendapatkan rules dari decision tree, akan
dilakukan supplied test set. Supplied test set adalah  menguji
seberapa baik klasifikasi yang dihasilkan dari data training.
Dalam hal ini proses supplied test set dihitung menggunakan
aplikasi data mining Weka. Hasil dari supplied test set berupa
correctly classified (presentase prediksi yang benar) dan
incorrectly classified (presentase prediksi yang salah).

Gambar 6.   Hasil Supplied Test menggunakan Weka

Dengan menggunakan aplikasi dari system klasifikasi,
hasil dari target yaitu status gizi balita dari data di atas adalah
yang tergolong  kurang gizi ada 8 orang dan yang tergolong
normal atau gizi baik adalah 42 orang.

Metode klasifikasi dengan mengggunkakan decision tree,
dapat digunakan untuk mengklasifikasi gizi balita, sehingga
status gizi balita dapat di monitoring.  Hasil dari klasifikasi ini

akan dapat digunakan untuk menanggulangi secara dini bagi
balita yang kurang gizi.

V. Kesimpulan
Pemantauan gizi balita perlu dilakukan untuk mengatasi

adanya kekurangan gizi atau gizi buruk bagi anak balita.
Metode data mining dengan decision tree dapat di gunakan
untuk melakukan klasifikasi cukup baik. System klasifikasi
yang dikembangkan ini dapat membantu untuk memonitoring
status gizi balita.  Hasil klasifikasi status gizi balita
berdasarkan indeks antropometri ini dapat mengukur status
gizi balita, sehingga dapat dilakukan penanggulangan jika
terjadi gizi buruk pada balita.
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Abstrak— Ketersediaan energi merupakan isu utama dewasa 

ini. Kesadaran akan terbatasnya sumber energi dari bahan 

bakar fosil mendorong riset tentang energi terbarukan. Bioetanol 

merupakan salah satu bahan bakar pengganti bahan bakar fosil 

yang cukup menjanjikan. Proses pembuatan bioetanol meliputi 

ekstraksi gula, fermentasi, distilasi, dan absorbsi. Pada penelitian 

ini dikembangkan metode pengendalian distilasi vakum 

bioetanol. Suhu dan tekanan sangat berperan penting dalam 

pembuatan bioetanol. Sehingga penelitian ini difokuskan pada 

pengontrolan suhu dengan memperhitungkan tekanan vakum 

sebagai disturbance untuk proses distilasi. Sebagai pengendali 

dipilih kontroler logika fuzzy dengan memperhitungkan tekanan 

vakum sebagai salah satu masukan didalam penyusunan aturan 

fuzzy. Kontroler ini diimplementasikan dengan menggunakan 

mikrokontroler Arduino Mega 2560. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa kontroler logika fuzzy cukup berhasil 

digunakan untuk menjaga suhu pada setpoint yang diinginkan 

dengan nilai error steady state (ess) sebesar 3,85% dan settling 

time (ts) 4270 detik atau 1,19 jam. 

Kata Kunci— Distilasi Vakum Bioetanol; Suhu; Tekanan 

Vaku;  Kontroler Logika Fuzzy; Arduino Mega 2560 

 I.  PENDAHULUAN 

Energi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting 
dewasa ini. Dari data International Energy Agency (IEA) 
bahwa permintaan energi rata-rata akan mengalami 
peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Dari keseluruhan 
kebutuhan energi dunia tersebut, sekitar 80 % nya dipasok dari 
bahan bakar fosil, yang mana menurut para ahli minyak bumi 
bahwasanya bahan bakar fosil diperkirakan akan habis sekitar 
30 tahun lagi [1]. Dengan adanya permasalahan ini, sangat 
diperlukan sumber bahan bakar alternatif, yaitu bioetanol 
sebagai pengganti bahan bakar fosil (Fuel Grade Ethanol/ 
FGE) agar bisa mengatasi hal tersebut. Proses pembuatan 
bioetanol meliputi ekstraksi gula, fermentasi, distilasi dan 
absorbsi [2] untuk memurnikannya agar diperoleh FGE. 
Proses absorbsi dilakukan dengan menggunakan absorber 
(pada umumnya dengan sejenis garam) yang dapat memakan 
waktu 2-3 hari. Sebagai alternatif, dapat dilakukan proses 
distilasi pada kondisi vakum yang memungkinkan  
terbentuknya FGE dalam waktu yang relatif lebih singkat. 
Namun demikian, karena pada kondisi mendekati vakum, titik 
didih air dan bioethanol murni sangat dekat, diperlukan sebuah 
sistem kontrol suhu dan tekanan vakum yang terpadu [3], 
sehingga suhu distilasi vakum dapat dijaga berada pada titik 
uap bioethanol untuk setiap perubahan tekanan vakum. Pada 
penelitian ini diusulkan penambahan sensor tekanan vakum 

sebagai salah satu masukan sistem fuzzy, sehingga diharapkan 
diperoleh hasil pengendalian suhu yang lebih baik. 

Selanjutnya makalah ini akan dituliskan dengan 
sistematika sebagai berikut. Sesi 2 berisi rancangan sistem, 
termasuk deskripsi mengenai piranti  distilasi vakum yang 
telah dikembangkan, dan rancangan kontroler logika fuzzy. 
Dilanjutkan dengan pembahasan prosedur eksperimen serta 
serta hasil-hasil yang dicapai dari eksperimen berikut 
analisanya. Pembahasan akan diakhiri dengan sesi 4 yang akan 
menyimpulkan dan menyampaikan pengembangan lebih lanjut 
dari penelitian ini. 

 II. RANCANGAN SISTEM 

A. Piranti Distilasi Vakum Bioetanol 

 

  

Gambar 1. Piranti Distilasi Vakum Bioetanol 

Piranti vakum bioetanol yang telah dikembangkan pada 
studi terdahulu [3] digunakan pada penelitian ini. 
Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, piranti ini terdiri dari 
tabung distilasi, panel kontrol, pemanas, tabung kondensasi, 
wadah air pendingin dan bak penampung hasil distilasi. Sensor 
suhu terletak didalam tabung distilasi, sementara sensor 
tekanan vakum diletakkan pada saluran keluar dari tabung 
distilasi. Dalam sekali siklus distilasi, 25 liter bioethanol kadar 
rendah dapat diproses pemurniannya dengan piranti ini. 

B. Rancangan Kontroler Logika Fuzzy 

Kontroler logika fuzzy yang diusulkan pada penelitian ini 
adalah pengembangan dari [3] yang menggunakan pendekatan 
kontroler logika fuzzy klasik dengan dua input, yaitu sinyal 
error dan sinyal selisih error [4]. Gambar 2 memperlihatkan 
diagram balok dari sistem pengendali suhu yang diusulkan. 
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Gambar 2. Diagram Balok Sistem Pengendali Suhu 

Pada Gambar 2, terlihat bahwa kontroler logika fuzzy 
memiliki 2 buah masukan. Yaitu selisih antara referensi suhu 
dengan suhu dalam tangki (sinyal error suhu) dan pembacaan 
sensor tekanan MPX5100A. Gambar 3, 4 dan 5 berturut-turut 
memperlihatkan rancangan awal himpunan fuzzy dari input I 
(error suhu), input II (tekanan vakum) dan output, berupa 
sinyal PWM yang akan mengatur rangkaian dimmer yang 
akan mencatu elemen pemanas. 

 

Gambar 3. Himpunan fuzzy awal error suhu (C) 

 

Gambar 4. Himpunan fuzzy tekanan vakum (Atm) 

    s 

Gambar 5. Himpunan fuzzy keluaran sinyal PWM (duty cycle) 

 Label himpunan fuzzy pada Gambar 3-5 berturut-turut 
adalah sebagai berikut: L adalah Low, LM adalah Low 
Medium, M untuk Medium, MH untuk Medium High, dan H 
untuk High. Aturan fuzzy disusun berdasarkan kombinasi 
yang mungkin dari himpunan fuzzy masukan, sehingga total 
terdapat 25 aturan fuzzy. Tabel 1 merangkum kesemua aturan 
fuzzy yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

 

 

TABEL I. ATURAN FUZZY 

Aturan 

Fuzzy 

Tekanan Vakum 

L LM M MH H 

E
ro

r 
S

u
h

u
 L L L L L L 

LM L L LM M M 

M L LM M M MH 

MH M MH MH H H 

H H H H H H 

 

Aturan fuzzy berikut definisi himpunan fuzzy diprogram 
dalam mikrokontroler Arduino Mega 2560 (Gambar 6). 
Selanjutnya dilakukan eksperimen untuk menala himpunan 
fuzzy yang memberikan performa terbaik. Dalam penelitian 
ini, dengan alasan penyederhanaan prosedur, hanya himpunan 
fuzzy dari input I (error suhu) yang ditala ulang. Proses 
penalaan dilakukan secara heuristic, yaitu dengan 
mendefinisikan ulang range error dan himpunan fuzzy dengan 
memperhatikan error suhu yang memberikan pengaruh 
dominan terhadap respon keluaran. Gambar 7 memperlihatkan 
himpunan fuzzy error suhu yang memberikan hasil terbaik. 
Kriteria terbaik ini adalah berdasarkan spesifikasi respon yang 
dipilih, yaitu kesalahan kondisi steady kurang dari 5%, 
lonjakan maksimum kurang dari 10% dan settling time (waktu 
untuk mencapai kondisi steady) kurang dari 2 jam. 

 

Gambar 6. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

 

Gambar 7. Himpunan fuzzy eror suhu (hasil penalaan) 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bahan baku untuk melakukan percobaan distilasi adalah 
bioetanol dengan kadar rendah. Bahan dasar ini diperoleh 
dengan melakukan fermentasi terhadap bahan dasar berupa 
tetes tebu. Dari fermentasi diperoleh bahan dasar berupa 
bioethanol dengan kadar 30%. Selanjutnya dilakukan langkah 
pemurnian dengan melalui proses distilasi. Prinsip dasar dari 
distilasi adalah pemisahan campuran dua atau lebih cairan 
melalui proses penguapan. Agar supaya dapat dipisahkan, 
maka titik uap substansi penyusun dasar (dalam penelitian ini 
adalah bioethanol dan air) harus berbeda. Titik uap air adalah 
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100 derajat celcius pada tekanan 1 Atm sedangkan etanol 
adalah 77 derajat celcius. Sehingga dimungkinkan untuk 
memisahkan dua cairan ini melalui proses distilasi. Pada 
kondisi (mendekati) vakum, titik didih kedua cairan akan 
menurun, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan hasil 
distilasi pada suhu yang relatif rendah. 

Prosedur distilasi yang dilakukan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

1. Menjalankan pompa vakum sampai tekanan berada 
pada kisaran 0.5 Atm 

2. Menaikkan suhu secara bertahap sampai tercapai 

suhu 62C (titik didih etanol pada tekanan 0.5 Atm) 

3. Mempertahankan suhu dan tekanan sampai volume 
hasil distilasi (bioethanol) sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 

Gambar 8. Respon suhu dalam tabung distilasi 

Gambar 8 memperlihatkan hasil eksperimen terbaik yang 
dicapai dalam 2 jam distilasi. Pada eksperimen tersebut, nilai 
kesalahan kondisi steady adalah 3.85%, niai lonjakan 
maksimum adalah 9.85% dan waktu untuk mencapai kondisi 
steady adalah 4270 detik (1.19 jam). Proses distilasi 
dihentikan setelah berlangsung kurang lebih 6 jam. Dari hasil 

pengukuran kadar bioethanol, diperoleh bahwa bioethanol 
yang dihasilkan memiliki kadar 88%. 

Dari hasil eksperimen, semua spesifikasi kontrol yang 
direncanakan telah berhasil dipenuhi. Namun demikian hasil 
bioetanol yang diperoleh belum sesuai yang diharapkan. 
Karena untuk masuk kategori FGE, kadar etanol minimal 
99.5%. Sehingga masih diperlukan pembenahan baik dari sisi 
desain piranti distilasi vakum, sampai dengan perbaikan 
strategi kontrol. 

IV. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini telah berhasil dirancang suatu 

strategi pengendalian suhu bagi proses distilasi vakum 
bioethanol dengan menggunakan kontrol logika fuzzy dengan 
masikan sinyal error suhu dan sinyal gangguan tekanan 
vakum. Eksperimen menunjukkan bahwa strategi yang dipilih 
berhasil memenuhi spesifikasi kontrol yang diinginkan. 
Namun demikian dari sisi produk bioethanol yang dihasilkan, 
masih belum memenuhi kriteria sebagai FGE. Penelitian 
lanjutan akan fokus pada redesain piranti distilasi vakum. Peru 
dirancang piranti vakum yang mempergunakan teknik refluks, 
dimana hasil distilasi akan kembali menjalani distilasi lanjutan 
untuk meningkatkan prosentase kandungan bioethanol. 
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Abstrak— Sistem saraf pusat adalah sistem tubuh yang 

menerima dan memproses semua informasi dari seluruh bagian 

tubuh yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, 

terdiri dari otak dan sum-sum tulang belakang. Sistem saraf 

pusat yang terganggu dapat menghambat seseorang dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari, namun seringkali penderita 

mengabaikan gejala yang ditimbulkan, sehingga penanganan 

penyakit oleh dokter seringkali terlambat. Oleh karena itu, 

dengan kemajuan teknologi saat ini, pengetahuan dokter dapat 

diimplementasikan menjadi sebuah sistem pakar. Aplikasi sistem 

pakar pada penelitian ini dibuat untuk mendiagnosis penyakit 

pada sistem saraf pusat dengan berbasis web. Hasil penelitian ini 

berupa program aplikasi sistem pakar yang mampu 

mendiagnosis penyakit sistem saraf pusat sebanyak 10 jenis 

penyakit. Keluaran sistem berupa hasil penelusuran penyakit 

saraf pusat yang diperoleh berdasarkan gejala yang diinputkan 

user. Pada uji coba blackbox dan user acceptance didapatkan 

aplikasi berjalan dengan baik. 

Kata Kunci—Aplikasi; Sistem Pakar; Sistem Saraf Pusat; 

Dokter 

I.  PENDAHULUAN 

Sistem saraf pusat adalah sistem tubuh yang menerima dan 
memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh. Ini 
terdiri dari otak, sumsum tulang belakang dan neuron. Hal ini 
dapat dikatakan sebagai sistem yang paling penting bagi 
tubuh. Pengaruh sistem saraf yakni dapat mengambil sikap 
terhadap adanya perubahan keadaan lingkungan yang 
merangsangnya [1]. Sebagian besar dari masyarakat kurang 
memiliki pengetahuan mengenai penyakit saraf pusat yang 
menyerang dirinya, sehingga apabila mengalami gejala 
penyakit yang diderita belum tentu dapat memahami cara-cara 
penanggulangannya. Sangat disayangkan apabila gejala-gejala 
yang sebenarnya dapat ditangani lebih awal menjadi penyakit 
yang lebih serius akibat kurangnya pengetahuan [2].  

Tujuan dari penggunaan sistem pakar adalah agar 
masyarakat dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi 
dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar 
tanpa harus bertanya langsung kepada pakarnya [3]. Pada 
sistem pakar, terdapat salah satu metode inferensi yang mudah 
untuk diaplikasikan yaitu metode inferensi runut maju 
(forward chaining). Metode inferensi forward chaining ini 

cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian 
(controlling), peramalan (prognosis), serta diagnosis [3]. 
Metode inferensi ini juga sangat cocok untuk data-data yang 
berupa sebuah fakta, keadaan, misalnya mengenai gejala, atau 
dapat dikatakan metode inferensi ini tidak cocok pada data 
yang bersifat angka (numeric). Metode runut maju ini 
menggunakan himpunan aturan kondisi-aksi. Metode forward 
chaining digunakan untuk menangani masalah pengendalian 
dimulai dari merunut fakta untuk menghasilkan kesimpulan 
penyakit yang menyerang sistem saraf pusat pada manusia. 
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun 
sistem pakar dengan metode forward chaining yang mampu 
mendiagnosis penyakit saraf pusat pada manusia sehingga 
pasien secara mudah dan cepat mendapatkan hasil diagnosis 
penyakit saraf pusat beserta keterangan dan solusinya. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan [4] [5] [6] belum 
membahasa secara detail tentang sistem pakar penyakit sistem 
saraf pusat tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa penyakit 
yang menyangkut sistem saraf pusat belum dikenal secara luas 
oleh orang awam. Untuk itu pada penelitian ini membuat 
sistem pakar secara lengkap 10 jenis penyakit yang berkaitan 
dengan sistem saraf pusat, agar orang yang awam tentang 
penyakit ini dapat mengenali jenis dan gejala-gejala penyakit 
ini. Sistem pakar ini nantinya akan dibuat berbasis web, 
sehingga pasien dan calon pasien dapat mengakses dengan 
mudah. 

II. SISTEM PAKAR DAN SISTEM SARAF PUSAT 

A. Sistem Pakar 

Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan 
pengetahuan manusia dimana pengetahuan tersebut 
dimasukkan ke dalam komputer dan kemudian digunakan 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya 
membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia [7]. 
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Gambar 1. Komponen-komponen penting dalam sistem pakar 

1) Aquisisi Pengetahuan 

Digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang 

pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses 

oleh komputer dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan 

dengan format tertentu (dalam bentuk representasi 

pengetahuan). Sumber-sumber pengetahuan bisa diperoleh 

dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis data, laporan 

riset khusus dan informasi yang terdapat di web. 

2) Basis pengetahuan (knowledge base) 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang 

diperlukan untuk memahami, memformulasikan dan 

menyelesaikan masalah. Basis pengetahuan terdiri dari dua 

elemen dasar, yaitu : 

a) Fakta, misalnya situasi, kondisi, atau permasalahan 

yang ada. 

b) Aturan (rule), untuk mengarahkan pengguna 

pengetahuan dalam memecahkan masalah. 

3) Mesin inferensi (inference engine) 
Adalah sebuah program yang berfungsi untuk memandu 

proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada 
basis pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan 
kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis 
pengetahuan untuk mencapai solusi atau kesimpulan. 
Prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi 
pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan 
arah dalam melakukan proses penalaran. Ada tiga teknik yang 
digunakan, yaitu forward chaining, backward chaining, dan 
gabungan dari kedua teknik tersebut. 

4) Daerah kerja (blackboard) 
Untuk merekam hasil sementara yang akan dijadikan 

keputusan dan untuk menjelaskan sebuah masalah yang 
sedang terjadi. Sistem pakar membutuhkan blackboard, yaitu 
area pada memori yang berfungsi sebagai basis data. Tiga tipe 
keputusan yang dapat direkam pada blackboard yaitu : 

a) Rencana : bagaimana menghadapi masalah. 

b) Agenda : aksi-aksi potensial yang sedang menunggu 

untuk dieksekusi. 

c) Solusi : calon aksi yang akan dibangkitkan. 

5) Antarmuka pengguna (user interface) 
Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna 

dengan sistem pakar. Komunikasi ini paling bagus bila 
disajikan dalam bahasa alami (natural language) dan 
dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Pada 

bagian ini akan terjadi dialog antara sistem pakar dan 
pengguna. 

6) Subsistem penjelasan (explanation subsystem / justifier) 

Berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, 

bagaimana suatu kesimpulan dapat diambil. Kemampuan 

seperti ini sangat penting bagi pengguna untuk mengetahui 

proses pemindahan keahlian pakar maupun dalam pemecahan 

masalah. 

7) Sistem perbaikan pengetahuan (knowledge refining 

system) 
Kemampuan memperbaiki pengetahuan dari seorang pakar 

diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari 
kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuannya 
sehingga dapat dipakai pada masa mendatang.  

8) Pengguna (user) 

Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang 

pakar (non-expert) yang membutuhkan solusi, saran, atau 

pelatihan (training) dari berbagai permasalahan yang ada. 

B. Sistem Saraf Pusat 

Sistem saraf pusat adalah sistem tubuh yang menerima dan 
memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh. Sistem 
saraf pusat merupakan pusat pengaturan informasi, dimana 
seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. 
Ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Hal ini dapat 
dikatakan sebagai sistem yang paling penting bagi tubuh. 
Pengaruh sistem saraf yakni dapat mengambil sikap terhadap 
adanya perubahan keadaan lingkungan yang merangsangnya  
(Irianto, 2004). 

Susunan saraf pusat berkaitan dengan sistem saraf manusia 
yang merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat 
khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem 
saraf memiliki tiga fungsi yang saling berhubungan, yaitu 
input sensoris, integrasi, dan output motoris. Input sensoris 
merupakan penghantar impuls atau sinyal dari reseptor, 
misalnya mata. Integrasi merupakan proses pengolahan impuls 
atau sinyal untuk menghasilkan respon. Adapun output 
motoris adalah penghantar impuls dari pusat pengolahan 
(otak) ke sel-sel efektor, misalnya sel-sel otot yang akan 
menghasilkan respon tubuh. Pada sistem saraf pusat, 
rangsangan seperti sakit, panas, rasa, cahaya, dan suara mula-
mula diterima oleh reseptor, kemudian dilanjutkan ke otak dan 
sumsum tulang belakang. Rasa sakit disebabkan oleh 
perangsangan rasa sakit di otak besar. Beberapa penyakit yang 
menyerang sistem saraf pusat manusia dapat dilihat pada 
Tabel 1 [2]. 

TABLE I.  PENYAKIT YANG MENYERANG BAGIAN SISTEM SARAF 

PUSAT [2]  

Nama 

Penyakit 

Bagian yang 

diserang 

Penyebab 

Epilepsi Otak Lepas muatan listrik neuron - neuron 

otak secara berlebihan dan 
paroksimal. 

Meningitis Selaput otak, 

pia, araknoid, 

subaraknoid, 
jaringan 

superfisal 

Virus 

Bakteri atau Jamur, seperti 

Streptococcu Pneumonia, Neisseria 
Meningitides, HaemophiluS 

Influenzae, Listeria Monocytogenes, 
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otak dan 

medula 
spinalis. 

Mycobacterium Tuberculosis dan 

juga Staphylococcus Aureus. 

Bell’s Palsy Saraf otak 

ketujuh (saraf 

facial) 

Infeksi virus herpes. 

Parkinson Otak kecil 

(substantia 

nigra) 

-  Berkurang-nya dopamin. 

- Terhambatnya pengaliran dopamin 

Hidrosefalus Ventrikulus 
otak 

- Kelebihan jumlah cairan 
serebrospinal (CSS). 

- Peningkatan tekanan intrakranial 

(TIK). 

Poliomielitis Sistem Saraf 

Pusat (otak 

dan korda 
spinalis) 

Virus polio 

Alzheimer Sel-sel saraf 

otak 

Kematian sel-sel otak. 

Stroke  Sel-sel saraf 
otak 

Terganggunya sirkulasi darah ke otak. 

ALS 

(Amytrophic 

Lateral 
Sclerosis) 

Sum-sum 

tulang 

belakang 

- Penuaan dan kematian sel-sel  saraf 

motorik yang semakin buruk. 

- Pengapuran pada lateral (samping 
kiri atau kanan tulang belakang). 

- Kelainan otoimun. 

Migrain Nukleus 
trigeminal 

batang otak 

Hiperaktiftas impuls listrik otak 
meningkatkan aliran darah di otak. 

 

III. METODOLOGI 

 

 

Gambar 2. Metodologi Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah 
model waterfall [8]. Model waterfall sering juga disebut 
dengan model sekuensial liner (sequential linier) atau alur 
hidup klasik (classic life cycle). Model waterfall menyediakan 
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 
terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, 
dan tahap pendukung [8] 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
buku seputar saraf pusat atau neurology klinis serta data 
penderita penyakit saraf pusat yang diambil dari rekam medis 
rumah sakit Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga [9]. Data 

yang digunakan adalah data penyakit dan data gejala untuk 
yang menjadi poin penting dalam mendiagnosis penyakit saraf 
pusat. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Penyakit 

TABLE II.  DAFTAR PENYAKIT 

Kode 

Penyakit 

Nama Penyakit 

P1 Epilepsi 

P2 Meningitis 

P3 Bell’s Palsy 

P4 Parkinson 

P5 Hidrosefalus 

P6 Poliomielitis 

P7 Alzheimer 

P8 Stroke 

P9 ALS 

P10 Migrain 

B. Data Gejala 

TABLE III.  DAFTAR GEJALA PENYAKIT 

Kode 

Gejala 

Nama Penyakit 

G1 Kejang  

G2 Melamun  

G3 Jatuh tanpa sebab 

G4 Mulut berkomat kamit 

G5 Kelopak mata berkedip secara tidak wajar  

G6 Nyeri kepala 

G7 Muntah  

G8 Penglihatan kabur 

G9 Nyeri punggung 

G10 Halusinasi  

G11 Demam  

G12 Mual  

G13 Gangguan pernapasan 

G14 Diare  

G15 Nafsu makan berkurang 

G16 Berat badan turun 

G17 Konstipasi  

G18 Nyeri otot 

G19 Mudah lelah 

G20 Tidur terganggu 

G21 Kelopak mata tidak bisa ditutup 

G22 Wajah melorot 

G23 Wajah susah berekspresi 

G24 Peka terhadap suara 

G25 Penurunan kemampuan indera pengecap 

G26 Tremor/gemetar 

G27 Hilangnya gerak asosiasi lengan bila berjalan 

G28 Gerakan melamban 

G29 Kulit muka seperti berminyak 

G30 Berkurangnya gerak menelan air liur 

G31 Volume suara berkurang 

G32 Penglihatan ganda 

G33 Gangguan berjalan/perubahan cara berjalan 

G34 Gangguan daya ingat/pelupa 

G35 Pembesaran kepala 

G36 Tidak enak badan 

G37 Nyeri tenggorokan 

G38 Tenggorokan tampak merah 
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G39 Kaku duduk 

G40 Nyeri leher 

G41 Nyeri tungkai otot betis 

G42 Otot kaku 

G43 Peka terhadap sentuhan 

G44 Gangguan menelan 

G45 Gangguan bicara/bicara menjadi tidak jelas 

G46 Kedutan ringan dibawah permukaan kulit 

G47 Pengulangan kata 

G48 Kemampuan aritmatik terganggu 

G49 Gelisah  

G50 Rasa berat di tengkuk 

G51 Kehilangan keseimbangan 

G52 Lengan dan kaki kanan tidak bertenaga 

G53 Kesemutan  

G54 Melemahnya otot lengan atas 

G55 Melemahnya otot bahu 

G56 Terbatasnya anggota gerak 

G57 Peka terhadap cahaya 

G58 Peka terhadap bau-bauan 

G59 Lekas marah 

G60 Murung  

G61 Menguap berlebihan 

G62 Pusing 

G63 Nyeri disekitar rahang/dibelakang telinga 

G64 Keringat berlebihan 

 

C. Perancangan rule dan pembuatan inferensi forward 

chaining 

Setelah data selesai diolah, kemudian dibuat aturan (rule) 
yang merujuk dari gejala-gejala dalam setiap data penyakit di 
atas. Aturan produksi atau kaidah produksi dituliskan dalam 
bentuk jika-maka (if-then). Berikut ini adalah aturan produksi 
atau kaidah produksi yang peneliti gunakan [10]: 

1) Epilepsi 
IF kejang (G01) AND melamun (G02) AND jatuh tanpa 

sebab (G03) AND mulut berkomat-kamit (G04) AND kelopak 
mata berkedip secara tidak wajar (G05) AND nyeri kepala 
(G06) AND muntah (G07) AND penglihatan kabur (G08) 
AND nyeri punggung (G09) AND halusinasi (G10) THEN 
Epilepsi. 

2) Meningitis 
IF demam (G11) AND mual (G12) AND muntah (G07) 

AND gangguan pernapasan (G13) AND kejang (G01) AND 
diare (G14) AND nafsu makan berkurang (G15) AND berat 
badan turun (G16) AND konstipasi (G17) AND nyeri kepala 
(G06) AND nyeri otot AND nyeri punggung (G19) AND  
tidur terganggu (G20) THEN Meningitis. 

3) Bell’s Palsy 

IF kelopak mata sulit ditutup (G21) AND nyeri kepala 

(G06) AND wajah turun/melorot (G22) AND muka susah 

berekspresi (G23) AND peka terhadap suara (G24) AND nyeri 

disekitar rahang/dibelakang telinga pada salah satu wajah yang 

terpengaruh (G63) AND penurunan kemampuan indera 

pengecap pada sisi yang lumpuh (G25)  THEN Bell’s Palsy. 

4) Parkinson 
IF tremor/gemetar (G26) AND hilangnya gerak asosiasi 

lengan bila berjalan (G27) AND gerakan melamban (G28) 
AND wajah susah berekspresi (G23) AND kelopak mata 

berkedip secara tidak wajar (G05) AND kulit muka seperti 
berminyak (G29) AND berkurangnya gerak menelan air liur 
(G30) AND keringat berlebihan (G64) AND volume suara 
berkurang (G31) AND halusinasi (G10) THEN Parkinson. 

5) Hidrosefalus  
IF nyeri kepala (G06) AND muntah (G07) AND 

penglihatan ganda AND perubahan cara berjalan/gangguan 
berjalan (G33) AND gangguan daya ingat (G34) AND 
pembesaran kepala (G35) AND kejang (G01) THEN 
Hidrosefalus. 

6) Poliomielitis  
IF demam (G11) AND nyeri kepala (G06)AND tidak enak 

badan (G36) AND nyeri tenggorokan (G37) AND 
tenggorokan tampak merah (G38) AND muntah (G07) AND 
kaku duduk (G39) AND diare (G14) AND kejang (G01) AND  
nyeri otot (G18) AND nyeri leher (G40) AND nyeri punggung 
(G09) AND nyeri tungkai otot betis (G41) AND otot kaku 
(G42) AND peka terhadap sentuhan (G43) AND gangguan 
menelan (G44) THEN Poliomielitis. 

7) Alzheimer 
IF gangguan memori/pelupa (G34) AND bicara menjadi 

tidak jelas (G45) AND pengulangan kata (G47) AND 
kemampuan aritmatik terganggu (G48) AND gelisah (G49) 
AND lekas marah (G59) AND murung (G60) AND halusinasi 
(G10) AND gangguan berjalan (G33) THEN Alzheimer. 

8) Stroke 
IF nyeri kepala (G06) AND bicara menjadi tidak 

jelas/gangguan bicara (G45) AND rasa berat di tengkuk (G50) 
AND penglihatan kabur (G08) AND kehilangan 
keseimbangan (G51) AND lengan dan kaki kanan tidak 
bertenaga (G52) AND kesemutan (G53) THEN Stroke. 

9) ALS 
IF melemahnya otot lengan atas (G54) AND melemahnya 

otot bahu (G55) AND terbatasnya anggota gerak (G33) AND 
kedutan ringan dibawah permukaan kulit (G46) AND 
gangguan bicara/bicara menjadi tidak jelas (G45) AND sulit 
menelan (G44) AND mudah lelah (G19) AND berkurangnya 
gerak menelan air liur (G30) THEN ALS. 

10) Migrain  
IF nyeri kepala (G06) AND mual (G12) AND muntah 

(G07) AND peka terhadap cahaya (G57) AND peka terhadap 
suara (G24) AND peka terhadap bau-bauan (G58) AND lekas 
marah (G59) AND murung (G60) AND nafsu makan 
berkurang (G15) AND hilangnya keseimbangan (G51) AND 
menguap berlebih (G61) AND pusing (G62) AND halusinasi 
(G10) THEN Migrain. 

Setelah data selesai diolah, kemudian dibuat aturan (rule) 

yang merujuk dari gejala-gejala dalam setiap data penyakit di 

atas. Aturan produksi atau kaidah produksi dituliskan dalam 

bentuk jika-maka (if-then). Gambar 3 berikut ini adalah aturan 

produksi atau kaidah produksi berdasarkan inferensi forward 

chaining. 
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Gambar 3. Aturan gejala penyakit dan jenis penyakit 

D. Pembuatan aplikasi 

1) Desain 

a) DFD 

ADMIN

SISTEM PAKAR 

DIAGNOSIS PENYAKIT 

SARAF PUSAT

USER

Informasi User

Informasi Hasil Diagnosis

Informasi Penyakit

Informasi Gejala

Informasi Aturan

Login

Data User

Data Hasil Diagnosis

Data Penyakit

Data Gejala

Data Aturan

Informasi Hasil Diagnosis

Informasi Penyakit

Informasi Gejala

Input Data

 

Gambar 4. DFD level 0 

Pada gambar 3 DFD Level 0, admin melakukan proses 
pengolahan data-data. User melakukan proses input data untuk 
diagnosis dan menerima hasil diagnosis. 

ADMIN

1.0

Mengolah Data 

Pakar

2.0

Mengolah Data 

User

3.0

Mengolah Data 

Diagnosis

4.0

Mengolah Data 

Penyakit

5.0

Mengolah Data 

Gejala

6.0

Mengolah Data 

Aturan

Analisa Hasil

Aturan

Data Hasil Diagnosis

Data Hasil Diagnosis

Data Diagnosis
USER

Penyakit

Gejala

Data Hasil Diagnosis

Data User

Data Penyakit

Data Penyakit

Data Gejala

Data Gejala

Data Aturan

Data Aturan

Data Aturan

Data Aturan

User
Data User

Data User

Data User

Data Penyakit
Data Penyakit

Data Gejala
Data Gejala

Input Data

Data Penyakit

Data Gejala

Data Diagnosis

Pakar

Data Pakar

Data Pakar

Data Pakar

7.0

Mengolah Data 

Member

8.0

Mengolah Data 

Comment dan 

Post

9.0

Mengolah Data 

Chatting

Member

Comment

Post

Chat

Data Member

Data Member
Data Member

Data Chatting

Data Chatting

Data Chatting

Data Comment dan Post

Data Comment

Data Comment

Data Post

Data Post

Data Member

Data Member  

Gambar 5. DFD Level 1 

 Pada gambar 5 merupakan DFD Level 1, admin dan user 
dibagi dalam hak akses untuk melakukan pengolahan data 
yang diperlukan. Admin dapat melakukan semua proses yang 
ada pada sistem, sedangkan user hanya dapat melakukan input 
data untuk diagnosis dan melihat tentang informasi penyakit. 

2) Implementasi dan hasil 

 

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Penyakit 

 
Gambar 7. Tampilan Halaman Sebelum Konsultasi 
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Gambar 8. Tampilan Halaman Konsultasi 

 
Gambar 9. Tampilan Halaman Hasil Analisis 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10.Halaman Hasil Analisis 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 11. Halaman Administrator 

 

3) Pengujian blackbox 
Beberapa fungsi sistem telah diujikan dengan pengujian 

blackbox beberapa diantaranya dapat dilihat pada tabel IV, V, 
dan VI   

TABLE IV.  PENGUJIAN HALAMAN DAFTAR PENYAKIT 

Prosedur 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang diperoleh Hasil Uji 

Menghapus 

data 

penyakit 

Data penyakit 

berhasil 

dihapus. 

 

Berhasil 

Mengubah 

nama 
penyakit 

Data penyakit 

berhasil 
diubah. 

 

Berhasil 

TABLE V.  PENGUJIAN HALAMAN DAFTAR GEJALA 

Prosedur 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang diperoleh Hasil Uji 

Menghapus 
data gejala 

Data gejala 
berhasil 

dihapus. 

 

Berhasil 

Mengubah 

gejala 

Data gejala 

berhasil 
diubah. 

 

Berhasil 

TABLE VI.  PENGUJIAN HALAMAN TAMBAH ATURAN 

Prosedur 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang diperoleh Hasil Uji 

Memasukk

an data 
aturan 

Data aturan 

yang telah 
diinputkan 

tersimpan 

Muncul dialog data 

berhasil disimpan 

  

Berhasil 

Belum 
memasukk

an penyakit 

dan gejala 

Data aturan 
yang telah 

diinputkan 

tidak 
tersimpan 

Muncul 
pemberitahuan isikan 

data. 

 
 

Berhasil 
 

 

 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan blackbox 

semua fungsi aplikasi berhasil telah berjalan dengan baik dan 
siap digunakan oleh pengguna 

V. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan 
sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit saraf pusat pada 
manusia, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya, sebagai 
berikut : 

 Penelitian ini telah berhasil merancang dan 
membangun sistem pakar yang mampu mendiagnosis 
penyakit saraf pusat pada manusia dengan 
menggunakan metode inferensi forward chaining. 

 Gejala yang berkaitan dengan penyakit dalam 
penelitian ini telah berhasil direpresentasikan kedalam 
rule atau aturan atau kaidah produksi agar dapat 
dimengerti oleh komputer. 
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Abstrak—Masa remaja merupakan masa peralihan dari 

kanak-kanak ke dewasa yang meliputi perubahan biologis, 

psikologis, dan sosial. Pada masa remaja perempuan akan 

mengalami sebuah siklus bulanan yang disebut dengan 

menstruasi. Gangguan menstruasi merupakan masalah yang 

sering ditemukan dengan prevalensi terbanyak pada remaja. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem 

pakar yang digunakan untuk membantu menentukan diagnosa 

suatu penyakit yang diawali dari gejala utama gangguan 

menstruasi. Penelitian ini menerapkan teknologi web service 

untuk mempermudah proses integrasi data penelitian dengan 

menggunakan metode inferensi forward chaining. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall. 

Sedangkan metode perancangan menggunakan DFD dan ERD. 

Hasil pengujian menggunakan pengujian black box bahwa 

perangkat lunak yang dibangun secara fungsional mengeluarkan 

hasil yang sesuai dengan harapan. 

Kata Kunci— Sistem Pakar; Diagnosis; Gangguan 

Menstruasi; Web service; Forward Chaining 

I.  PENDAHULUAN 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari kanak-

kanak ke dewasa yang meliputi perubahan biologis, 

psikologis, dan sosial. World Health Organization (WHO) 

menentukan usia remaja antara 12-24 tahun[1]. Menstruasi 

merupakan ciri kedewasaan wanita yang menandakan bahwa 

dirinya mampu menjadi hamil (Wulandari, 2011). Gangguan 

menstruasi dan siklusnya yang sering dirasakan oleh remaja 

dan wanita usia reproduksi (usia 14-49 atau 14-44 tahun) 

adalah amenorea, banyaknya pendarahan (hipermenorea), 

lamanya pendarahan (hipomenorea), siklus menstruasi yang 

kurang dari 21 hari (polimenorea), siklus menstruasi yang 

lebih dari 35 hari (oligomenorea) serta pendarahan yang tidak 

teratur dan tidak ada hubungannya dengan menstruasi 

(metroragia)[2] 

Dokter akan mendiagnosis keluhan menstruasi pada 

wanita dengan mengkategorikan keluhan ringan sampai berat 

dan berubah keluhan keseluruhan tubuh, di antaranya muntah 

dan mual, rasa capek/letih, sakit daerah bawah pinggang, 

perasaan cemas dan tegang, serta pusing kepala dan bingung. 

Selain itu dampak gangguan menstruasi di antaranya 

menyebabkan tekanan fisik dan psikologis, anemia, atrofi 

(penyusutan jaringan pada tubuh), plak senilis (jaringan 

abnormal yang terdapat pada otak khususnya otak besar), 

vulva kering dan jika sudah parah akan menyebabkan 

ketidaksuburan (infertilitas). 
Sistem pakar berbasis komputer merupakan sistem yang 

dapat membantu dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit. 
Metode forward chaining adalah algoritme yang 
dititikberatkan pada pendekatan yang berdasarkan data atau 
fakta. Penerapan metode forward chaining telah banyak 
dimanfaatkan dalam pembuatan sistem pakar berbasis 
komputer, namun pengembangan sistem pakar berbasis 
komputer belum menjadi solusi ketika komputer tidak tersedia 
saat dibutuhkan. Oleh karena itu pada penelitian ini 
dikembangkan sistem pakar yang dapat diakses melalui 
perangkat mobile seperti smartphone. Perkembangan 
teknologi perangkat lunak saat ini mengenal konsep web 
service, konsep ini memungkinkan menghubungkan berbagai 
jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang 
berbeda sehingga sistem-sistem informasi/perangkat lunak 
yang ada dapat saling bertukar data. Sistem pakar yang 
memanfaatkan teknologi web service ini akan mempermudah 
pertukaran informasi yang berkaitan dengan menstruasi dari 
server ke client. Sehingga data pada server dapat diakses 
dimana saja oleh client karena database yang dibuat bersifat 
online. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Pakar 

Expert System yaitu program-program yang bertingkah 

laku seperti manusia pakar/ahli (human expert). Sistem pakar 

atau sistem berbasis pengetahuan adalah yang paling banyak 

aplikasinya dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah 

dalam dunia nyata[3]. 

a. Struktur Sistem Pakar 
Ada dua bagian penting dari sistem pakar, yaitu 

lingkungan pengembangan (development environment) dan 
lingkungan konsultasi (consultation environment). Berikut 
dibawah ini struktur sistem pakar:[4] 
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Gambar 1. Struktur Sistem Pakar 

b. Metode inferensi 

Metode inferensi dalam sistem pakar ada 2 metode, 

yaitu:[4] 

1) Forward Chaining 

Forward chaining adalah teknik pencarian yang 

dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian 

mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian IF, 

dari rules IF-THEN.  

2) Backward Chaining 
 Backward chaining adalah metode inferensi yang 
bekerja mundur kea rah kondisi awal. Proses diawali 
dari Goal (yang berada dibagian THEN dari rule IF-
THEN). 

B. Menstruasi 

Haid merupakan ciri kedewasaan wanita yang 

menandakan bahwa dirinya mampu menjadi hamil[5]. Haid 

dikatakan sebagai proses alamiah yang akan terjadi pada 

setiap remaja, dimana terjadinya proses pengeluaran darah 

yang menandakan bahwa organ dalam kandungan telah 

berfungsi dengan matang.[1] 

a. Macam-macam gangguan siklus menstruasi 

Berikut yang termasuk jenis gangguan siklus haid pada 

wanita [2]: 

1) Amenorea 

Amenorea adalah keadaaan tidak terjadinya haid 

pada seorang wanita. Ada dua jenis amenorea yaitu 

amenorea primer dan amenorea sekunder. 

2) Oligomenorea 

Oligomenorea merupakan suatu keadaan dimana 

siklus haid memanjang lebih dari 35 hari, sedangkan 

jumlah perdarahan tetap sama. Wanita yang mengalami 

oligomenorea akan mengalami haid yang lebih jarang 

daripada biasanya. 

3) Polimenorea 

Ketika seorang wanita mengalami siklus haid yang 

lebih sering (siklus haid yang lebih singkat dari 21 

hari), hal ini dikenal dengan istilah polimenorea. 

Wanita dengan polimenorea akan mengalami haid 

hingga dua kali atau lebih dalam sebulan. 

4) Hipermenorea 

Menoragia atau hipermenorea adalah perdarahan 

haid yang lebih banyak dari normal (lebih dari 

80ml/hari) atau lebih lama dari normal (lebih dari 8 

hari), kadang disertai dengan bekuan darah sewaktu 

haid.   

5) Hipomenorea 
Hipomenorea adalah perdarahan haid yang lebih 

pendek dan atau lebih kurang dari biasa. 
Hipomenorea disebabkan oleh karena kesuburan 
endometrium kurang akibat dari kurang gizi, penyakit 
menahun maupun gangguan hormonal. 

C. Web Service 

Menurut Purba dan Siregar (2012), Web service adalah 

sebuah entitas komputasi yang dapat diakses melalui jaringan 

internet mauput intranet dengan standar protokol dalam 

platform dan antarmuka bahasa pemrograman yang 

independen. Tujuan pengembangannya adalah untuk 

“menjebatani komunikasi antar program” sehingga aplikasi 

yang satu dengan aplikasi yang lain yang terdapat pada suatu 

jaringan yang sama atau pada jaringan yang berbeda dapat 

saling berkomunikasi asalkan menggunakan standar protokol 

yang ditetapkan oleh web service.[6] 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam pengembangan sistem pakar yang dibangun 
menggunakan metode waterfall [7]. Berikut tahapan metode 
waterfall [7] : 

Requirements 

definition

System and 

software design

Implementation 

and unit testing

Integration and 

system testing

Operation and 

maintenance
 

Gambar 2. Waterfall Model 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Requirements analysis and definition 

Pada tahap requirements analysis and definition terdapat 4 
hal yang dilakukan, yaitu studi pustaka, pengumpulan data dan 
analisis kebutuhan sistem dan pembuatan representasi 
pengetahuan. 
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1) Representasi Pengetahuan 

Pada tahap ini terdapat beberapa tahap basis/representasi 

pengetahuan, salah satunya tahap perancangan kaidah 

produksi seperti tampak pada tabel 1.1 dibawah. 

 

 

 

TABLE I.  ATURAN (RULE) KAIDAH PRODUKSI 

No. Aturan (rule) 

1. IF usia 16 tahun belum pernah menstruasi AND 

tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan AND 

tidak mengalami perkembangan seksual sekunder 

THEN Amenorea 

2. IF siklus menstruasi lebih dari 35 hari AND 

mengalami menstruasi yang tidak teratur, dalam 1 

tahun mengalami 4-9 kali menstruasi AND 

Kuantitas darah yang dikeluarkan tidak tentu, 

relative tetap THEN Oligomenorea 

3. IF siklus menstruasi kurang dari 21 hari AND 

mengalami mentruasi hingga 2 kali atau lebih 

dalam sebulan AND kuantitas darah yang 

dikeluarkan relative sama atau lebih banyak dari 

biasanya THEN Polimenorea 

4 IF menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari AND 

darah menstruasi berupa gumpalan-gumpalan 

darah AND kuantitas darah yang dikeluarkan 

berlebihan AND perlu mengganti pembalut setiap 

jam selama beberapa hari THEN Hipermenorea 

5 IF mengalami spotting / flek menstruasi AND 

kuantitas darah yang dikeluarkan sedikit AND 

melakukan pergantian pembalut 1-2 kali sehari 

AND menstruasi berlangsung selama 1-2 hari 

THEN Hipomenorea 

 

2) Mesin Inferensi 
Setelah seluruh basis pengetahuan serta kaidah produksi 

telah lengkap, maka basis pengetahuan dan kaidah produksi 
tersebut telah siap digunakan untuk menuju pembuatan mesin 
inferensi. Bagian inilah yang menuntun pengguna untuk 
memasukkan fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan. 
Dalam pembuatan mesin inferensi ini, penulis mengacu pada 
metode inferensi forward chaining. 

 

G1

Gejala

G3 G2 G4 G10

G6

G9

P1

G8

G12

P2 G16

G5 G7

G11G13

P3

G14

G15

G17

P4 P5
 

Gambar 3. Diagram pohon penelusuran 

B. System and software design 

Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah membuat sebuah 

perancangan sistem yang diperlukan yang meliputi DFD, 

ERD, desain tabel database, dan desain antarmuka. 

1. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) akan memberikan 

gambaran akan hubungan antara masing-masing tabel yang 

mempunyai hubungan. Berikut adalah ERD dari database 

menstruasi: 

 
Gambar 4. Entity relationship diagram 

C.  Implementation and unit testing 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap 

sebelumnya, dimana dari semua desain yang dibuat maka 

dibuat implementasinya, yang meliputi implementasi tabel 

database, implementasi antarmuka dan relasi antar tabel. 

Berikut beberapa implementasi antarmuka yang telah dibuat: 
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Gambar 5. Tampilan halaman login admin 

 

 
Gambar 6. Tampilan halaman penyakit 

 

 
Gambar 7. Tampilan halaman pertanyaan 

 

 
Gambar 8. Tampilan halaman login pengguna (mobile) 

 

 
Gambar 9. Tampilan halaman konsultasi 

 

 
Gambar 10. Tampilan halaman pertanyaan 

 

D. Integration and system testing 

Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan bahwa 

elemen atau komponen dari sistem pakar diagnosis gangguan 

menstruasi berbasis web service dengan metode forward 

chaining ini telah berfungsi dengan yang diharapkan. 

Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan metode black 

box. Uji coba ini bertujuan untuk menunjukan fungsi 

perangkat lunak tentang cara beroperasi. Dari hasil pengujian 

sistem yang telah dilakukan menunjukan bahwa perangkat 

lunak yang dibangun secara fungsional mengeluarkan hasil 

yang sesuai dengan yang diharapkan. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahap analisa, perancangan, 

implementasi dan pengujian, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   20 

1. Telah selesai membangun sebuah Sistem Pakar Diagnosis 

Gangguan Menstruasi Berbasis Web Service dengan 

Metode Forward Chaining. 

2. Sistem pakar ini menggunakan metode penelusuran 

forward chaining atau penelusuran kedepan dimana 

kesimpulan akan didapat berdasarkan fakta-fakta yang ada, 

dan menggunakan web service untuk memudahkan 

pertukaran data. 

3. Sistem pakar ini yang bersifat online untuk memudahkan 

proses diagnosis dimana saja dan kapan saja. 

4. Dari hasil pengujian sistem didapat bahwa perangkat lunak 

yang dibangun secara fungsional mengeluarkan hasil yang 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

B. Saran  

Saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan 

sistem pakar ini agar dapat lebih bermanfaat dan efektif dalam 

mendiagnosis gangguan menstruasi adalah: 

1. Jumlah data penyakit dan gejala yang terdapat dalam 

aplikasi ini masih dapat ditambahkan lebih banyak lagi 

sehingga informasi yang dimiliki akan semakin luas dan 

banyak, seperti metroragia, dismenorea, brakimenore, dan 

menoragia. 

2. Dapat ditambahkan metode inferensi lainnya seperti 

backward chaining untuk memudahkan pakar dan 

pengguna. 

Penerapan web service pada penelitian selanjutnya tidak 

hanya dengan platform, OS, dan bahasa compiler-nya yang 

berbeda tetapi juga dapat dikembangkan dengan database 

yang berbeda. 
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ABSTRAK-Laporan Institute Of Health Metrics 

and Evaluation 2013 menunjukkan bahwa penyakit 

stroke menempati peringkat pertama dari 10 penyakit 

tertinggi di Indonesia. Penyebab kematian terbesar di 

daerah perkotaan dengan proporsi 15,9% dan penyebab 

kematian tertinggi kedua di daerah pedesaan dengan 

proporsi 11,5% adalah penyakit stroke. Menurut data 

Riset Kesehatan Dasar.  Data menunjukkan peningkatan 

prevalensi kejadian stroke sejak tahun 2007 sebesar 8,3 

per mil menjadi 12,1 per mil ditahun 2013 dengan nilai 

tertinggi di aceh dan sulawesi selatan. Begitu tingginya 

angka penderita stroke dan pentingnya penanganan 

penyakit ini sehingga dibutuhkan peran IT di dalamnya. 

Mengingat masih sedikitnya dokter spesialis syaraf di 

berbagai daerah di indonesia, serta keterbatasan waktu 

dan tenaga seorang dokter dalam melayani masyarakat 

luas. sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang mampu 

membantu dalam mendiagnosis penyakit stroke. 

Penelitian ini menggunakan penalaran berbasis kasus  

 

atau Cased Based Reasoning (CBR) untuk melakukan 

diagnosis penyakit stroke. Proses diagnosis dilakukan 

dengan cara memasukkan gejala yang dirasakan oleh 

pasien. Metode yang digunakan untuk melakukan 

perhitungan similaritas antara kasus lama dan baru pada 

sistem adalah algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). 

Output dari sistem CBR ini berupa solusi hasil diagnosis 

jenis penyakit pasien serta bagaimana penanganan 

medisnya. Solusi dari kasus lama yang paling mirip 

dengan kasus baru akan diambil sebagai bagian dari 

kasus baru dengan ketentuan nilai kemiripan antara 0,8 

(80%) sampai dengan 1(100%). Berdasarkan hasil uji 

coba didapatkan kesamaan diagnosis sistem terhadap 

pakar sebesar 0,933 (93,3%). 

 

Kata Kunci  :  Sistem Pakar, Case Based Reasoning, 

CBR, K-Nearest Neighbor, Penyakit Stroke, Diagnosis.

 

 
I. Pendahuluan 

 Stroke terjadi ketika pasokan darah ke satu bagian 

otak terhambat cukup parah karena adanya pembekuan 

darah atau pecahnya pembuluh darah yang 

mengakibatkan matinya sel-sel otak hanya dalam 

beberapa menit saja. Tidak ada batasan umur untuk 

penyakit stroke, semua kalangan dapat terserang 

penyakit ini [1]. Penyakit stroke merupakan penyakit 

dengan peringkat pertama penyebab kecacatan di 

Indonesia. Data dari laporan Institute Of Health 

Metrics and Evaluation  2013 menunjukkan bahwa 

penyakit stroke menempati peringkat pertama dari 10 

penyakit tertinggi di Indonesia. Penyebab kematian 

terbesar di daerah perkotaan dengan proporsi 15,9% 

dan penyebab kematian tertinggi kedua di daerah 

pedesaan dengan proporsi 11,5% adalah penyakit 

stroke [2].  Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

2013 [1].  menunjukkan peningkatan prevalensi 

kejadian stroke sejak tahun 2007 sebesar 8,3 per mil 

menjadi 12,1 per mil pada tahun 2013 dengan nilai 

tertinggi di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. 

Begitu tingginya angka kejadian stroke dan pentingnya 

penanganan penyakit ini sehingga 

dibutuhkan peran Information Technology (IT) di 

dalamnya. Mengingat sedikitnya dokter spesialis saraf 

di berbagai daerah di Indonesia serta keterbatasan 

waktu dan tenaga seorang dokter dalam melayani 

masyarakat luas dibutuhkan sebuah sistem yang 

mampu membantu mendiagnosis penyakit stroke. 

 Pengembangan sistem untuk mendiagnosis 

penyakit dengan sistem pakar telah banyak dilakukan 

namun dengan pendekatan Case-Based Reasoning 

(CBR) masih sangat jarang yang mengaplikasikannya. 

Case-Based Reasoning atau Penalaran Berbasis Kasus 

merupakan salah satu sub-bidang dalam Artificial 
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Intelegence (AI) atau Kecerdasan Buatan yang 

digunakan untuk membuat sistem berbasis 

pengetahuan. Sumber pengetahuan sistem diperoleh 

dengan mengumpulkan penanganan kasus-kasus oleh 

seorang dokter. Masalah baru yang masuk akan 

dipecahkan dengan menemukan kasus yang serupa 

dimasa lampau dan akan kembali digunakan pada 

situasi masalah yang baru. 

Untuk memecahkan masalah baru pada sistem 

CBR digunakan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) 

dimana algoritma ini memecahkan masalah 

berdasarkan kemiripan dengan kasus-kasus lama. 

Kasus yang memiliki kemiripan tertinggi atau yang 

paling mirip akan digunakan sebagai solusi untuk 

memecahkan masalah baru. 

Diharapkan penelitian tentang sistem CBR ini 

dapat membantu masyarakat dalam mengenali sejak 

dini gejala-gejala dan jenis penyakit stroke apa yang 

diderita serta bagaimana penanganannnya.  

 
Case Based Reasoning (CBR) 

 Case Based Reasoning (CBR) adalah metode 

untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat 

kejadian-kejadian yang sama/sejenis (similar) yang 

pernah terjadi di masa lalu kemudian menggunakan 

pengetahuan atau informasi tersebut untuk 

menyelesaikan masalah yang baru, atau dengan kata 

lain menyelesaikan masalah dengan mengadopsi 

solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu [3] 

 

Terdapat 4 tahapan proses dalam sistem 

penalaran komputer berbasis kasus yaitu [4]:  

1. Retrive, mendapatkan kasus-kasus yang mirip. 

2. Reuse, menggunakan kembali kasus-kasus yang 

ada dan dicoba untuk menyelesaikan suatu 

masalah sekarang. 

3. Revise, merubah dan mengadopsi solusi yang 

ditawarkan jika perlu. 

4. Retain, memakai solusi baru sebagai bagian dari 

kasus baru, kemudian kasus baru diperbaharui ke 

dalam basis kasus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Sistem CBR  

 

Pemeliharaan Case Based dengan cara mmengurangi 

duplikasi case dan menghapus atau memperbaiki case 

yang salah merupakan hal yang penting untuk 

mencegah level error terlalu tinggi. Pemeliharaan case 

based dapat membrikan pengaruh positif pada kualitas 

case tersimpan untuk memberikan solusi pada 

permasalahan yang akan datang. [5] 

  

K-Nearest Neighbor (k-NN atau KNN) 

K-Nearest Neighbor adalah sebuah algoritma 

untuk melakukan klasifikas terhadap objek berdasarkan 

data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan 

objek tersebut. Kasus khusus di mana klasifikasi 

diprediksi berdasarkan data pembelajaran yang paling 

dekat (dengan kata lain, k = 1) disebut algoritma K-

Nearest Neighbor. 

Menurut Ong dkk, rumus untuk menghitung 

bobot kemiripan (similaritas) dengan K-Nearest 

Neighbor adalah sebagai berikut [2]:  

 

 

Rumus 2.1 K-Nearest Neighbor 

 

Keterangan: 

Si adalah fitur ke-i yang ada dalam source case 

Ti  adalah fitur ke-i yang ada dalam target case 

Wi  adalah bobot fitur ke-i 

n adalah jumlah total fitur 

Fungsi f(Ti,Si)  didefinisikan sebagai berikut: 

  

 

Penelitian yang sebelumnya dilakukan (Martono dan 

Alodia, 2016) [6] mengangkat tentang penerapan Case 

Base Reasoning dalam mendiagnosa penyakit mata 

senilis berbasis web, hasil dari penelitian tersebut 

mampu mendignosis dengan tepat sesuai dengan 

pendapat pakar sebesar 70%. Penelitian tersebut 

dijadikan acuan dalam pengembangan sistem dengan 

metode dan penyakit yang berbeda. 
 

Stroke 

Stroke adalah gangguan saraf yang menetap yang 

diakibatkan oleh kerusakan pembuluh darah di otak 

yang terjadi sekitar 24 jam atau lebih. Serangannya 

berlangsung selama 15-20 menit, orang kerap 
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menyebutnya sebagai serangan otak, identik dengan 

serangan jantung [7]. 

Sulit tidaknya seseorang bisa sembuh sangat 

tergantung pada beberapa faktor. Salah satu faktor 

diantaranya adalah pada tipe stroke. Ada dua tipe 

stroke, yaitu stroke iskemik (penyumbatan) dan stroke 

hemoragik (perdarahan). 

 

Stroke Iskemik (Non Hemoragik/Infark) 

Stroke iskemik merupakan jenis stroke yang 

paling banyak dijumpai. Sekitar 80% kasus stroke 

tergolong dalam jenis ini. Stroke iskemik juga disebut 

stroke non hemoragik lantaran tidak ditandai 

pendarahan otak. Menurut Lumbantobing ahli saraf 

pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 

stroke iskemik secara patofisiologis adalah kematian 

jaringan otak karena pasokan darah yang tidak 

mencukupi. Disebut pula defisit neurologis yang 

timbul secara akut dan lebih dari 24 jam [7]. 

Menurut studi Chaturvedi, stroke iskemik lebih 

kerap menyerang pada pagi hari hingga siang. Sekitar 

pukul 06.00 hingga 12.00. Tekanan darah biasanya 

meningkat pada pagi hingga siang. Peningkatan tensi 

darah menyebabkan peningkatan intraplak hemoragik 

atau pendarahan pada plak pembuluh darah.  

 

Stroke 

Perdarahan 

(Hemoragik) 

 Stroke 

hemoragik 

adalah jenis 

stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah 

di otak atau pembuluh darah otak bocor. Pecahnya 

pembuluh darah di otak dibedakan menurut 

anatominya atas perdarahan intraserebral dan 

perdarahan subarakhnoid [7]. 

 

II. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penulisan ini adalah metode waterfall. 

Metode waterfall adalah suatu proses 

pengembangan perangkat lunak berurutan 

dimana kemajuan dipandang seperti air terjun 

yang terus mengalir ke bawah melewati fase-

fase perencanaan, pemodelan, implementasi 

dan pengujian [8].  

 

 

 Perancangan Database 

Tabel yang digunakan untuk membangun sistem 

CBR antara lain: 

 

Tabel 3.1 Tabel kasus 

No. Nama Type Size 

Field 

1 Idkasus Varchar 4 

2 Nmpasien Varchar 35 

3 Umur Int  3 

4 Jk Enum ‘L’,’P’ 

5 Idpenyakit Varchar 4 

6 Penanganan Varchar 300 

 

Tabel 3.2 Tabel penyakit 

No. 

Nama 

Field Type Size 

1 Idpenyakit Varchar 4 

2 Nmpenyakit Varchar 35 

Tabel 3.3 Tabel gejala 

No. 
Nama 

Field 
Type Size 

1 Idgejala Varchar 4 

2 Nmgejala Varchar 50 

3 Bobot Int 11 

 

Tabel 3.4 Tabel casebase 

No. 

Nama 

Field Type Size 

1 Idk Int 11 

2 Idkasus Varchar 4 

3 Idgejala Varchar 4 

4 Value Int 11 

 

Tabel 3.5 Tabel admin 

 

 

 

 

 

 

 Perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram ini menggambarkan 

bagaimana tabel-tabel dalam database berelasi 

antara tabel yang satu dengan tabel yang lain 

sehingga dapat ditentukan field yang saling 

berhubungan. Berikut merupakan gambar relasi 

antar tabel: 

No. 

Nama 

Field Type Size 

1 Id_admin Varchar 4 

2 User Varchar 10 

3 Password Varchar 50 
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Gambar 3.1 ERD 

 
 Perancangan Indexing 

Metode indexing yang digunakan adalah B-Tree. 

Proses indexing dilakukan dengan cara memberi 

kode untuk setiap usia dan kasus berdasarkan 

kemunculan suatu gejala. Berikut perancangan 

proses indexing: 

Jika diketahui jenis-jenis penyakit stroke adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3.6 Jenis Penyakit Stroke 

 

 

Tabel 3.7 Gejala Stroke 

ID 

Gejal

a 

Nama Gejala Bo

bo

t 

G001 Sakit kepala 3 

G002 Kepala pusing 3 

G003 Vertigo 2 

G004 Penurunan kesadaran 3 

G005 Pingsan atau tidak 

sadarkan diri 

3 

G006 Mendadak jatuh 2 

G007 Gelisah 3 

G008 Gangguan pandangan 

(dobel, kabur, berputar) 

2 

G009 Mati rasa atau lemah 

alat gerak kiri 

2 

G010 Mati rasa atau lemah 

alat gerak kanan 

3 

G011 Mulut mencong 2 

G012 Sulit menelan 2 

G013 Gangguan bicara (cadel 

atau pelo) 

3 

G014 Tidak bisa bicara 1 

G015 Kaku kuduk 2 

G016 Mual 2 

G017 Muntah 2 

G018 Riwayat hipertensi 1 

G019 Riwayat diabetes 

mellitus 

3 

G020 Riwayat pernah 

terserang stroke 

3 

G021 Riwayat asam urat 2 

G022 Riwayat kolesterol 

tinggi 

1 

G023 Riwayat penyakit 

jantung 

1 

 

 

III.  Hasil Dan Pembahasan 

 Untuk dapat melakukan konsultasi pengguna 

(pasien) harus mengklik tombol Mulai Konsultasi pada 

halaman utama. Untuk melakukan konsultasi user 

harus melakukan input data nama, jenis kelamin, umur 

dan memberi tanda centang (✔) pada gejala-gejala 

yang dirasakan. 

 

Jenis Penyakit Stroke 

A= Stroke Infark 

B = Stroke Perdarahan 
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Gambar 4.1 Halaman Konsultasi 

 

Setelah data identitas dan gejala diisi maka akan 

muncul tampilan form hasil konsultasi yang berisi 

identitas pengguna, gejala yang dirasakan, nilai 

similaritas dan hasil diagnosis pasien beserta 

penanganan medisnya. 

 

 

Gambar 4.2 Informasi Data Diri dan Gejala yang 

Dirasakan  

 

 
 

Gambar 4.39 Informasi Data Kasus Lama Yang 

Memiliki Kemiripan dan Solusi Dari Sistem 

 

Informasi dari hasil analisis yang berupa data hasil 

index dari kasus lama pada database yang memiliki 

kemiripan dengan data kasus baru yang inputkan oleh 

user serta nilai similaritas dari masing-masing kasus 

serta pemberian solusi untuk kasus baru yang diambil 

dari satu kasus yang memiliki nilai similaritas paling 

tinggi dari semua kasus lama dan minimal kemiripan 

80% sesuai kesepakatan dengan pakar, baru solusi 

tersebut bisa digunakan pada kasus baru. 
 

IV. Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil pengujian sistem CBR 

terhadap pakar untuk 15 kasus yang diuji 

sistem mampu mendiagnosis dengan tepat 

sesuai dengan hasil diagnosis pakar 

sebenarnya sebesar 93.3%. 

2. Sistem CBR ini bersifat fleksibel dalam arti 

pengetahuan (data) dalam sistem dapat 

ditambah, dihapus dan diedit apabila ada 

penambahan atau perubahan data dimasa 

mendatang. 

3. Sistem akan menggunakan solusi dari satu 

kasus yang memiliki nilai similaritas tertinggi, 

dimana nilai kemiripan kasus antara 0 dan 1, 0 

artinya mutlak tidak sama sedangkan 1 artinya 

mutlak sama. Solusi dari kasus lama bisa 

diambil hanya jika kemiripan berada di range 

0,80 sampai 1. 
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Abstrak—Metode pembelajaran tradisional yang sering 

digunakan adalah dengan ceramah dan berdiskusi di kelas. 

Dengan perkembangan teknologi, peran tenaga pendidik tidak 

lagi sebagai pembawa materi utama, melainkan sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Perkembangan teknologi juga 

memberikan akses kepada informasi menjadi lebih luas. Banyak 

aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung pembelajaran. 

Tapi banyak di antaranya tidak terpusat, dengan kata lain 

semua berjalan terpisah. Hal ini yang menjadi tantangan dalam 

mengembangkan aplikasi pembelajaran. Rancangan arsitektur 

terpusat merupakan salah satu solusi untuk memudahkan 

distribusi soal dan jawaban dalam aplikasi. Dalam penelitian ini 

rancangan arsitektur yang digunakan adalah client-server 

berbasis cloud. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan 

arsitektur aplikasi yang terintegrasi. 

Kata Kunci—Pembelajaran; Aplikasi; Arsitektur; Terintegrasi 

I. PENDAHULUAN 

Dari beberapa literatur, terdapat banyak aplikasi 
pembelajaran menggunakan mobile ataupun web. Perangkat 
mobile sebagai alat untuk pembelajaran dalam pendidikan, 
sanggup menyediakan gaya pendekatan atau strategi 
pembelajaran seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, berbaur, 
interaktif,  eksperimen, dan studi kasus [8]. Perkembangan 
teknologi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan 
manusia. Dunia pendidikan juga terkena pengaruh 
perkembangan teknologi tersebut. Teknologi mobile 
memainkan peranan penting yang terus meningkat dalam 
dunia pendidikan, dan memiliki pengaruh hampir pada setiap 
bagiannya [8]. Kemudahan dalam melakukan pencarian 
informasi memberi perubahan dalam metode pembelajaran. 
Metode pembelajaran yang tradisional, perlahan berubah 
menggunakan teknologi dalam penyampaian materinya. 

Penelitian tentang aplikasi pembelajaran sudah dilakukan 
sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Widianti, S., Iwan 
Setiadi dan Herul Fitman Hermawan pada tahun 2013 
merancang aplikasi pembelajaran budaya Indonesia bagi anak 
sekolah dasar berbasis android. Penelitian berikutnya oleh 
Irawan, Y dan teman-teman pada tahun 2015 tentang analisa 
dan perancangan sistem pembelajaran online SMK Mambaul 
Falah Kudus. Permasalahan terjadi di saat aplikasi mobile atau 
web tersebut berjalan sendiri-sendiri. Hal ini akan 
mempersulit dalam distribusi soal dan jawaban. Pengelolaan 

soal ada baiknya dipusatkan sehingga pemerataan soal dapat 
dikontrol. 

Dalam penelitian ini dirancang arsitektur sistem berbasis 
client-server, untuk mengontrol konten soal serta jawaban. 
Konten soal dan jawaban akan dikelola pada jaringan cloud, 
dan secara terpusat. Hal ini didukung dengan infrastruktur 
internet yang sudah tersedia cukup merata. Internet sudah 
menjadi kebutuhan utama dalam dunia teknologi informasi 
sekarang ini. 

Jaringan internet merupakan faktor pendukung dalam 
menyalurkan informasi secara cepat dan mudah. Internet 
merupakan teknologi yang digunakan oleh orang dan bisnis 
untuk berbagai tujuan [1]. Banyak informasi yang bisa 
didapatkan dari internet. Contoh penggunaan internet 
termasuk akses email, dan informasi singkat seperti stok, 
cuaca, penerbangan, film, restoran, transaksi barang, notifikasi 
pesan, dan lain-lain [2]. 

Seiring perkembangan teknologi yang didukung dengan 
arsitektur internet yang sudah cukup memadai, maka 
penelitian ini bertujuan untuk memberikan arsitektur aplikasi 
yang lebih baik. Memanfaatkan arsitektur internet yang sudah 
cukup baik, serta arsitektur aplikasi client-server, diharapkan 
dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baru, dan 
aplikasi pun dapat berjalan lancar dengan komputasi yang 
lebih sedikit. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Client 

Client adalah bagian sistem komputer yang menampilkan 
informasi. Perangkat mobile merupakan salah satu contoh 
client, dan digunakan untuk mengakses berbagai layanan 
berbeda oleh user [7]. Salah satu contoh perangkat mobile 
adalah smartphone. Smartphone semakin canggih, dengan 
kemampuan hardware yang lebih baik dan jenis software yang 
lebih banyak, smartphone yang menjalankan sistem operasi 
yang ringan (Apple’s iOS, Google’s Android, and Microsoft’s 
Windows Phone) secara perlahan akan menggantikan 
komputer desktop atau laptop tradisional [6]. Arsitektur client 
server membagi suatu proses aplikasi ke dalam berbagai 
mesin berbeda [5]. Dalam penelitian Widianti, S., Iwan Setiadi 
dan Herul Fitman Hermawan pada tahun 2013 merancang 
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aplikasi pembelajaran budaya Indonesia bagi anak sekolah 
dasar berbasis android. Aplikasi ini berjalan sepenuhnya pada 
client, dalam hal ini android. Walaupun teknologi client saat 
ini sudah bagus, namun tetap saja tidak semua perangkat client 
mampu untuk mengolah data yang berat. 

B. Server 

Server adalah bagian sistem komputer yang bertugas 
menyimpan dan menyediakan berbagai macam informasi 
untuk dibagikan kepada client. Client sebagai peminta 
sedangkan server sebagai penyedia layanan. Dalam 
kebanyakan arsitektur client-server, pengolahan data ditangani 
oleh server, dan hasilnya akan dikembalikan kepada client [5]. 
Server juga bertugas untuk menjalankan bisnis logic dari 
sistem [7]. Di dalam server akan dibuat suatu interface, untuk 
bisa diakses oleh client. Interface ini yang akan 
mengembalikan suatu nilai yang diminta oleh client. Nilai 
yang dikembalikan akan berformat JSON. JSON dan media 
streaming  digunakan dalam komunikasi antara client dan 
lapisan logic / server [8]. Penelitian Irawan, Y dan teman-
teman pada tahun 2015 tentang analisa dan perancangan 
sistem pembelajaran online SMK Mambaul Falah Kudus, 
merancang dengan menggunakan arsitektur client-server. 
Penelitian ini menghasilkan arsitektur aplikasi yang bagus. 
Tetapi masih kurang dinamis. Karena hanya menampung soal 
dan jawaban saja. Lebih bagus lagi jika ditambahkan service 
untuk bisa mengatur penataan layout sehingga bisa 
meminimalkan update aplikasi. Jika ada perubahan cukup 
mengganti di sisi server sehingga bisa langsung berubah pada 
client. 

C. Application Programming Interface 

Application Programming Interface (API) adalah 
sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat 
digunakan saat membangun perangkat lunak untuk sistem 
operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk 
menggunakan fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem 
operasi lain. Setiap sistem perangkat lunak saat ini bergantung 
pada pekerjaan orang lain. Di saat menulis beberapa kode, 
tetapi memanggil fungsi yang sudah ada dalam sistem operasi 
atau fungsi dalam berbagai paket perangkat lunak melalui API 
akan mengurangi jumlah kode Anda harus tulis [9]. 

D. Mobile Cloud Computing 

Mobile cloud computing adalah suatu teknik komputasi 
yang membagi beban komputasi menjadi 2 bagian. Yaitu 
komputasi pada sisi server (cloud) dan sisi client. Tugas dari 
client sebagai pengolah data yang sudah diproses oleh 
komputasi di cloud server. Komputasi di sisi client dikurangi. 
Mengingat penggunaan perangkat mobile (smartphone atau 
tablet) masih cukup boros, jadi tujuan pengurangan komputasi 
pada mobile adalah agar aplikasi yang kita buat ramah 
memori. Mobile cloud computing sekarang ini menjadi 
paradigm baru dalam meningkatkan sumber daya mobile 
melalui lingkungan jaringan [4]. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

A. Studi Kepustakaan 

Dalam tahap ini mempelajari literatur, buku, atau jurnal 
yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Diharapkan 
dapat mempertegas teori serta keperluan analisis dan 
mendapatkan data yang sesungguhnya. 

B. Pembangunan Perangkat Lunak 

 Dalam pengembangan arsitektur ini dilakukan sampai 
tahap perancangan. : 

1. Analisis 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan 
struktur data yang dibaca oleh perangkat lunak. 
Struktur data yang akan disediakan sebisa mungkin 
dinamis, sehingga konten yang dihasilkan menjadi 
dinamis. 

2. Perancangan 

Pada tahap ini akan dilakukan proses perancangan 
fungsionalitas, struktur data, serta bagaimana lapisan 
aplikasi dapat membaca data yang disediakan oleh 
server. 

Layanan cloud yang dikembangkan berupa Platform as a 
Service (Paas). Layanan PaaS adalah salah satu model layanan 
cloud di mana pengguna bertanggung jawab sendiri atas 
manajemen dan operasional aplikasinya. Penelitian ini 
menggunakan PaaS karena dalam tahap perancangan 
diperlukan operasional untuk modifikasi strutur data ataupun 
aplikasinya. Dalam layanan cloud PaaS ini bisa dilakukan 
modifikasi aplikasi atau struktur data. 

IV. PENGEMBANGAN ARSITEKTUR PEMBELAJARAN 

Arsitektur perancangan yang akan digunakan adalah client 
server. Arsitektur ini akan lebih memiliki keuntungan dalam 
hal komputasi. Komputasi pada client akan lebih ringan, 
karena tidak semua proses berada di client. Hal ini akan 
memudahkan pembagian informasi dari server kepada client, 
begitu pula sebaliknya. Dalam pembelajaran, yang diproses 
adalah informasi soal serta jawabannya. Selain soal dan 
jawaban, dapat ditambahkan juga posisi layout. 

Arsitektur client server secara umum dapat digambarkan 
seperti gambar 1. 

ServerServer

Komputer (client)Komputer (client) Smartphone (client)Smartphone (client)

 

Gambar 1. Arsitektur client – server 

Perancangan arsitektur client server harus 
mempertimbangkan struktur logika aplikasi. Untuk itu akan 
dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 
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1. Lapisan presentasi, berhubungan dengan penyajian 
informasi ke user, dan juga interaksinya dengan user. 
Lapisan ini menampilkan antarmuka yang menarik, 
dengan susunan layout sesuai dengan urutan yang 
disediakan oleh lapisan pemrosesan aplikasi. 

2. Lapisan pemrosesan aplikasi, berhubungan dengan 
kelola struktur data yang akan dikirimkan kepada 
laposan presentasi. Lapisan ini berhubungan dengan 
menyusun struktur data yang nantinya dengan mudah 
dibaca oleh lapisan presentasi. 

3. Lapisan manajemen data, yaitu berhubungan 
langsung dengan operasi database. Lapisan ini yang 
bertugas untuk menyimpan, mengubah, serta 
mengambil data soal, jawaban, serta layout di 
database. 

 Struktur logika aplikasi dapat dilihat pada gambar 2. 

 

1. Presentasi
3. 

Manajemen 
data

2. 
Pemrosesan 

Aplikasi
 

Gambar 2. Struktur logika aplikasi 

 Pada penelitian ini akan ditambahkan satu komponen lagi 
yaitu application server. Proses pemrosesan aplikasi akan 
dipusatkan di sini. Di dalam application server akan terdapat 
banyak service untuk melayani client. Service yang disediakan 
memproses nilai, soal, serta konfigurasi untuk tampilan. 
Proses pengolahan nilai yang biasanya dilakukan pada 
perangkat mobile akan dipindahkan pada sisi application 
server. Penambahan application server dapat dilihat pada 
gambar 3. 

 

Application ServerApplication Server

Komputer (client)Komputer (client) Smartphone (client)Smartphone (client)

Database ServerDatabase Server

 

Gambar 3. Arsitektur client – server dengan application server 

 Application server di sini akan membantu distribusi 
informasi dari database server kepada client. Hal ini 
diharapkan dapat mengurangi beban komputasi pada server 
dan client. Client hanya akan menampilkan informasi, dan 

database server hanya akan menampung informasi. Pada 
gambar 4 adalah ilustrasi informasi yang didistribusikan yaitu 
materi, soal, jawaban, dan juga layout. Pada arsitektur ini 
ditambahkan juga layout. Penambahan layout bertujuan agar 
aplikasi semakin dinamis. Meminimalkan update aplikasi jika 
terjadi perubahan layout atau tampilan. 

 

Application ServerApplication Server

Soal

Materi

Jawaban

Layout

 
Gambar 4. Skema nilai yang diproses Application Server 

 
 Layout berisi setting yang akan digunakan dalam 
membentuk suatu halaman antarmuka. Gambar 5 
menunjukkan ilustrasi pada bagian layout, yaitu memberikan 
nikai balikan berupa css (bisa dalam bentuk css langsung, atau 
dalam rupa link menuju sebuah file css). Berikutnya adalah 
index, yaitu urutan dalam menampilkan input. Lalu ada tipe 
input, yaitu input yang ditampilkan bertipe apa. Misalnya 
adalah bertipe textbox, atau select, atau radiobutton. Dan 
berikutnya dalah visibilitas, kemampuan input tersebut untuk 
dapat diisi atau tidak oleh pengguna. 

 

Layout

CSS

Index

Tipe Input

Visibilitas

 

Gambar 5. Skema nilai yang diproses pada layout 

V.  KESIMPULAN 

Penelitian ini menghasilkan arsitektur aplikasi yang 
terintegrasi dan ringan bagi client. Perancangan ini 
mengoptimalkan konsep client-server thin client, di mana 
client tidak perlu dengan susah payah mengolah data yang 
banyak. Dengan arsitektur client – server akan mengurangi 
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komputasi pada pihak client, membuat aplikasi di sisi client 
menjadi lebih ramah memori. Memori yang dihemat ada 2, 
yaitu memori RAM dan memori internal pada perangkat 
mobile client itu sendiri. Dari segi struktur logika aplikasi juga 
akan lebih tertata rapi, karena jika ada penambahan pada 
struktur data, maka akan ditambahkan pada lapisan 
pemrosesan aplikasi. Pada bagian lapisan presentasi cukup 
mengubah cara membacanya saja. 
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Abstrak—Semakin aktifnya penggunaan layanan
penyimpanan berbasis cloud oleh para peneliti menyebabkan
informasi berupa berkas dokumentasi penelitian tersebar di
penyedia layanan dan berada diluar pengawasan organisasi.
Tanpa adanya tata kelola informasi dari internal organisasi
maka kebocoran informasi, kerentanan keamanan, dan
pelanggaran privasi merupakan resiko yang harus dihadapi oleh
organisasi tersebut. Selain itu, adanya variasi penyedia layanan
yang digunakan oleh para peneliti menyebabkan kesulitan
tersendiri dalam proses berbagi berkas bahkan kolaborasi dalam
penelitian. Penelitian ini akan melakukan rancang bangun
infrastruktur penyimpanan dokumentasi penelitian para peneliti
secara terpusat berbasis cloud. Rancang bangun infrastruktur
penyimpanan dengan memanfaatkan layanan private cloud
storage dari OwnCloud Inc. Dengan adanya layanan cloud
storage dalam sebuah organisasi, diharapkan proses
penyimpanan, berbagi, kolaborasi, penelusuran berkas dapat
dikontrol secara penuh oleh divisi teknologi informasi organisasi
tersebut sehingga tercipta tata kelola informasi dokumentasi
penelitian yang baik.

Kata Kunci—Berkas Penelitian; Cloud; Private Cloud Storage;
Cloud Storage; Tata Kelola.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Alfresco terhadap
753 profesional bisnis, 83% dari anggota sebuah organisasi
bergantung pada teknologi informasi untuk melakukan
kegiatan kolaborasi [1]. Berkolaborasi secara digital dirasa
lebih efektif dan efisien dalam banyak hal. Salah satunya
dalam hal berbagi berkas.  Berkas seperti data proyek, data
penelitian, dan laporan pekerjaan menjadi lebih mudah
didistribusikan dan dimanfaatkan. Survei mengatakan bahwa
penggunaan layanan berbagi berkas secara public mencapai
51%.  Hal ini menandakan bahwa setiap anggota dalam sebuah
organisasi memiliki ketergantungan yang cukup besar
terhadap teknologi informasi dalam kegiatan berkolaborasi
menggunakan layanan berbagi berkas.

Sekarang terdapat sebuah teknologi baru yang
memungkinkan pengguna internet menyimpan dan berbagi
data disaat yang sama, yaitu melalui fasilitas penyimpanan
berbasis cloud. Teknologi cloud storage merupakan suatu
kapabilitas dari teknologi informasi yang memberikan
sekumpulan layanan dari abstraksi infrastruktur yang
kompleks, dimanfaatkan secara bersama-sama dan berjalan di
atas teknologi internet [2]. Entitas di dalamnya, baik berupa

data ataupun orang, dapat saling berinteraksi dengan
kebutuhan sumber daya/infrastruktur relatif murah atau pada
titik tertentu lebih baik dibandingkan cara-cara konvesional.
Saat ini dapat dikatakan bahwa cloud storage menawarkan
solusi untuk menjawab efektivitas dan efisiensi dalam hal
pengelolaan berkas file dan berbagi berkas antar individu [3].

Namun, bagi sebagian pengguna, cloud storage dianggap
memiliki kelemahan yang sama dengan media penyimpanan
lain yang berbasis internet, yaitu dalam hal keamanan dan
privasi.  Pengguna masih ragu apakah data yang disimpan di
dalam cloud storage tidak akan bocor ke pihak yang tidak
diinginkan. Menutur survei yang dilakukan oleh Fujitsu
Research Institute tahun 2010, disebutkan bahwa dari para
calon pengguna cloud, 88% khawatir terhadap data yang
diletakkan pada cloud.  Kelemahan lain adalah masalah
performa dan reliabilitas cloud storage dimana data
ditransmisikan melalui media internet.  Kasus-kasus
penurunan performa internet sebagai media perantara
membuat pengguna enggan meletakkan datanya di dalam
cloud storage. Hal tersebut disampaikan oleh Information
Week dalam surveinya pada tahun 2013, dimana 50% dari
pengguna cloud kurang percaya terhadap performa cloud
computing. Kelemahan lain juga terdapat pada mekanisme
berbagi berkas.  Hal ini sangat dirasakan terutama oleh para
peneliti yang sedang berkolaborasi dalam sebuah penelitian.
Dengan makin banyaknya penyedia layanan penyimpanan
cloud storage atau direktori virtual semisal dropbox, skydrive,
dan google drive, ada kesulitan tersendiri bagi para peneliti
yang ingin berbagi berkas-berkas penelitiannya.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah infrastruktur private
cloud storage terintegrasi yang dapat mengelola, memonitor,
dan menjamin penyimpanan berkas. Infrastuktur tersebut
diharapkan dapat menyatukan keragaman layanan
penyimpanan cloud storage dan menjadi pusat pengelolaan
berkas. Infrastruktur akan dikelola oleh divisi teknologi
informasi yang dapat menjamin kerahasiaan berkas
dokumentasi semisal berkas penelitian, menjamin kemudahan
dalam berbagi berkas, menjembatani perbedaan penggunaan
layanan penyimpanan serta kolaborasi penelitian antar dosen
dalam sebuah organisasi pendidikan tinggi.

Melalui studi kasus di lingkungan para peneliti, diharapkan
penerapan cloud storage dapat membantu proses penyimpanan
dan kolaborasi dalam aktivitas penelitian yang terpercaya serta
dapat dikontrol oleh organisasi. Langkah yang dilakukan yaitu
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membuat langkah evaluasi kinerja yang dapat menjadi
landasaran infratruktur yang baik, kemudian membangun
sebuah kerangka kerja untuk penyimpanan berkas penelitian
pada sebuah organisasi pendidikan tinggi.

II. LANDASAN TEORI

A. Uncontrolled, Unmanaged Information

Pada masa terdahulu, organisasi mengandalkan pengguna
untuk memutuskan berkas yang akan disimpan, dihapus, dan
berapa lama berkas tersebut akan disimpan ke dalam arsip
berkas. Pada kenyataannya, 75% data yang ada pada saat ini
dikelola secara individual oleh pengguna[4]. Pada kebanyakan
kasus yang terjadi, kegiatan ini dinilai tidak efektif
dikarenakan berkas dianggap tersembunyi dan berada pada
arsip personal atau disebut “Underground Archiving”. Berkas
yang bersifat underground archiving ini mengakibatkan
penguncian terhadap suatu berkas pada sebuah organisasi
sehingga tidak terlihat oleh siapapun yang berada pada
organisasi tersebut [4].

Penyimpanan yang bersifat tersembunyi tersebut
merupakan masalah yang lebih serius dibandingkan dengan
meluasnya serta meningkatnya penggunaan berkas
sinkronisasi dan tools berbagi berkas, terutama layanan
Dropbox. Layanan berbagi berkas sangat berguna bagi
pengguna personal untuk mengelola berkas yang dimiliki.
Namun, hal tersebut tetap saja menjadi masalah yang
mengganggu organisasi karena kepemilikan berkas secara
personal mengakibatkan berkas-berkas tersebar tanpa ada
proses kontrol.

Fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh penyedia
layanan berbagi berkas memudahkan para pengguna untuk
menyimpan berkas serta membagikannya. Namun, hal kontrol
berkas tidak sepenuhnya berada di tangan pengguna, karena
pengontrolan berada di bawah wewenang dari penyedia
layanan berbagi berkas.

Gambar 2. Kerentanan data pada layanan berbagi berkas berbasis cloud.
[5]

Terlebih jika pengelolaan data bersifat besar seperti
pengelolaan penyimpanan pengguna dalam sebuah organisasi.
Proses penyimpanan dan berbagi berkas antar pengguna yang
tidak dapat dikontrol oleh divisi teknologi informasi
menyebabkan kerentanan kebocoran pada organisasi tersebut
[6].

B. Trend Berbagi Berkas

Pada kebanyakan organisasi, penggunaan e-mail secara de
facto menjadi sistem utama sebagai pengangkutan dan
pertukaran berkas. Pada Gambar 1, secara visual keseluruhan
organisasi yang telah disurvei menggunakan e-mail untuk
kegiatan pertukaran data. Selain itu, metode konvensional
pertukaran berkas seperti FTP (File Transfer Protocol) juga
secara luas masih digunakan aktif sebanding dengan variasi
metode berbagi berkas secara cloud based.

Gambar 1. Kemampuan pengguna untuk bertukar berkas [7]

Beberapa alasan penggunaan e-mail sebagai alat bantu
pertukaran berkas: [4]

a) E-mail adalah aplikasi yang paling penting yang
harus dikuasai oleh pengguna.

b) Hampir seluruh e-mail clients termasuk dalam
platform web memiliki fitur drag-and-drop berkas ke
dalam pesan e-mail. Hal ini merupakan komponen
esensial bagi kemudahan penggunaan aplikasi e-mail.

c) Secara visual keseluruhan sistem e-mail dibangun
berdasarkan standar industri dan menawarkan
jaminan tingkat tinggi bahwa pesan e-mail dapat
diterima dan dibuka oleh siapapun.

d) Hampir keseluruhan sistem operasi memiliki aplikasi
e-mail client, membuat siapapun dengan mudah
menggunakannya untuk mengirim pesan e-mail.

Sebagai hasilnya, e-mail menjadi salah satu metode utama
untuk pengiriman berkas hampir di keseluruhan organisasi.
Meskipun saat ini bermunculan tools yang dapat digunakan
untuk pengiriman berkas elektronik, e-mail tetap digunakan
sebagai metode andalan bagi pengguna individual untuk
mengirim berkas. Dari solusi penyimpanan secara digital yang
ada, terdapat keterbatasan dari tiap-tiap layanan yang tersedia.
Dalam Tabel I, dapat dilihat rangkuman keterbatasan dari
layanan‘dropbox’ solution, lampirane-mail, dan non-
commercial FTP (File Transfer Protocol) memiliki
karakteristik yang hampir serupa.
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TABLE I. KETERBATASAN LAYANAN PENYIMPANAN DAN
BERBAGI BERKAS SECARA DIGITAL

No Nama Layanan Keterbatasan

1 Public Cloud
Storage
(“Dropbox”
Solution)

- Unsupported infrastructure
- Unforced policies
- Unacknowledged risk

2 Lampiran E-
Mail

- Ukuran dari lampiran
berkas

- Performa untuk berkas
besar

- Media Penyimpanan
- Keamanan dan

Penyesuaian
3 Non-

Commercial
FTP

- Tidak ada metode yang
melekat untuk enkripsi

- Membutuhkan penanganan
tertentu dari administrator
sistem

- Proses pengelolaan masih
manual

- Server yang tidak aman
dari kesalahan pengguna

- Kurangnya mekanisme
yang berguna dalam proses
pengiriman berkas

Berbagai tools sinkronisasi dan berbagi berkas digunakan
secara luas saat ini, termasuk Dropbox, Google Drive, Apple
iCloud, Microsoft OneDrive, Box dan banyak lainnya. Tools
ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dari platform
apapun dan mengirim file dengan ukuran yang besar kepada
pengguna lainnya. Kebanyakan tools yang ada berbasis cloud
dan menawarkan level penyimpanan. Banyak tools vendors
menawarkan model “freemium” yang menyediakan ukuran
penyimpanan dimulai dari 2 – 15 Gb per-akun tanpa biaya.

C. Bring Your Own Cloud (BYOC)

Saat ini organisasi menghadapi persoalan baru yang cukup
serius yakni ketentuan “free to the public” yang diberikan oleh
layanan penyimpanan berbasis cloud. Bring Your Own Cloud
(BYOC) mengacu pada ketersediaan dan penggunaan
penyimpanan berbasis cloud yang biasa digunakan oleh
pengguna pada umumnya seperti layanan penyimpanan dari
perusahaan terkenal Microsoft, Google, Dropbox, Apple, dan
Box serta penyedia layanan lainnya yang sedang berkembang.
Layanan ini menawarkan ruang penyimpanan berbasis cloud
yang relatif besar (2 gigabytes – 20 gigabytes) tanpa ada
penarikan biaya (free of charge) serta memberikan layanan
tambahan dengan menyertakan aplikasi client dalam bentuk
desktop ataupun mobile untuk meningkatkan penggunaan dan
akses bagi berkas yang telah tersimpan di cloud.

Keuntungan yang dirasakan bagi pengguna dari layanan
penyimpanan berbasis cloud yaitu kemampuan untuk
berpindah-pindah dan menyimpan berkas terkait pekerjaan

dapat tersedia dimana saja, termasuk di rumah, ketika sedang
dalam perjalanan, bahkan dari komputer manapun. Hal ini
berarti pengguna tidak lagi melakukan kegiatan menyalin
berkas ke penyimpanan USB stick atau yang lebih buruk yaitu
melampirkan berkas dengan menggunakan e-mail ke akun e-
mail personal. Resiko yang muncul terhadap pengguna yang
menggunakan layanan penyimpanan berbasis cloud yakni
informasi penting dapat berpindah ke luar lingkup organisasi
tanpa adanya indikasi berkas disalin atau dipindahkan. Hal ini
berarti adanya potensi informasi berharga tidak dilindungi dari
proses penghapusan berkas, dimana proses penghapusan
adalah kemungkinan yang dapat terjadi selama proses
penyimpanan.

Menghentikan pengguna di suatu organisasi untuk
menggunakan layanan penyimpanan berbasis cloud adalah
langkah yang sulit dan dapat berpengaruh negatif terhadap
produktivitas pengguna itu sendiri. Hal ini dapat ditangani jika
organisasi dapat menyediakan layanan yang serupa dan
dikelola serta diakses langsung oleh keseluruhan organisasi.
Beberapa pendekatan teknis yang dapat menanggulangi
permasalahan implementasi BYOC antara lain [7]:

1. Layanan yang disediakan organisasi serupa dengan
layanan penyedia penyimpanan berbasis cloud pada
umumnya, dimana pengguna dapat mengakses
seluruh konten berkas dari berbagai lokasi dan
berbagai perangkat.

2. Layanan yang disediakan organisasi dapat
meletakkan data penting di belakang firewall
sehingga pengelolaan konten berkas dapat dilakukan
oleh divisi teknologi dari organisasi dengan kebijakan
tata kelola informasi yang baik.

3. Layanan yang disediakan organisasi dapat
mengeliminasi permasalahan kehilangan data jika
penyedia layanan berhenti beroperasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian membahas langkah-langkah yang
dilakukan selama penelitian berlangsung, penjelasan mengenai
basis infrastruktur dari private cloud storage serta point-point
evaluasi kinerja yang menjadi parameter penelitian. Penelitian
ini secara konseptual menerjemahkan basis infrastruktur dari
owncloud.inc untuk diimplementasikan sebagai core storage
engine penyimpanan berkas penelitian.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan secara garis besar
memiliki empat langkah yang saling berurutan. Setiap langkah
memiliki aktivitas masing-masing untuk memperkuat landasan
penelitian hingga dapat beralih ke langkah berikutnya.

Berikut ini alur penelitian yang dilakukan dalam
implementasi private cloud storage untuk penyimpanan berkas
penelitian.
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Gambar 3. Alur penelitian

B. Infrastruktur OwnCloud

OwnCloud yang merupakan salah satu software open
source berbagi berkas gratis dan bebas seperti Dropbox,
menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata cara yang
baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses
berkas yang secara lancar terintegrasi dengan perangkat
teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak,
dan melaporkan penggunaan berkas.

OwnCloud menempatkan kontrol kepada pengguna
teknologi informasi itu sendiri dan juga menawarkan penyedia
layanan, pusat dan bagian transmisi yang berfungsi untuk
menyediakan solusi sinkronisasi dan berbagi bagi pengguna.
ownCloud memberikan akses terhadap berkas-berkas secara
universal dengan menggunakan antarmuka jaringan.

Gambar 4. ownCloud memiliki single interface untuk pengelolaan berkas.
[5]

Berikut ini merupakan fitur-fitur yang terdapat di dalam
ownCloud:

a. Mengakses data

Dengan fitur ini pengguna dapat menyimpan data
seperti file, folder, kontak, galeri foto, kalender,
musik dan data lainnya. Dapat mengakses data
tersebut menggunakan aplikasi Desktop Client,
Mobile Client dan Browser sehingga dapat
mengakses data dimanapun berada.

b. Sinkronisasi data

Dengan fitur ini data yang telah tersimpan akan
tersinkronisasi secara otomatis sehingga data lebih
aman setiap saat.

c. Berbagi data

Salah salu fitur lainnya dapat berbagi data dengan
pengguna lain. Memberikan hak akses bagi pengguna
lain untuk melihat galeri foto, mengambil data,
memainkan musik atau apapun yang diinginkan
orang lain.

d. User interface

Navigasi utama dirancang ulang dengan jelas
sehingga terlihat berbeda dari navigasi aplikasi
sehingga memudahkan pengguna menggunakannya.
Hal ini juga memungkinkan aplikasi lebih banyak
ruang sehingga lebih fokus pada isi direktori. Desain
baru ini membantu untuk lebih berkonsentrasi pada
konten dan membuatnya lebih mudah untuk
digunakan.

e. Undelete

Fitur ini memungkinkan untuk pengguna dapat
membatalkan penghapusan file yang tidak sengaja
terhapus melalui antarmuka web. dengan cara
memilih data dalam recycle bin dan
mengembalikannya.

f. Document viewer

Fitur ini berfungsi untuk membaca dokumen  tanpa
harus men download terlebih dahulu. Dengan fitur ini
dapat membuka dan membaca dokumen format (.pdf,
.txt, .odt, .doc)

g. Application store

Dengan fitur ini pengguna dapat menambahkan
aplikasi aplikasi lainnya di owncloud sehingga fungsi
owncloud lebih baik dan antraktif dengan
ditambahkan aplikasi lainnya.

h. Enkripsi

Memiliki dua fitur enkripsi yaitu pada pengelolaan
berkas dan enkripsi yang berada pada akun pengguna.

OwnCloud memberikan solusi terintergrasi untuk
pengelolaan berkas di dalam sebuah organisasi. Inti dari solusi
yang ditawarkan oleh ownCloud berada pada arsitektur
ownCloud server. Tidak seperti kebanyakan layanan berbagi
berkas yang ada, ownCloud server memungkinkan divisi
teknologi informasi di sebuah organisasi untuk menjaga dan
mengelola berkas di dalam lingkungan ownCloud.

Gambar 5. Arsitektur solusi layanan ownCloud. [5]
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C. Evaluasi Kinerja

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa karakteristik
esensial yang harus terpenuhi agar tujuan dari penelitian ini
dapat menjadi possible solution bagi pengelolaan berkas
dokumentasi penelitian yang efisien dan memiliki tata kelola
yang baik bagi organisasi pendidikan tinggi. Berikut beberapa
elemen kunci yang yang harus terpenuhi:

a. Kemampuan untuk menelusuri berkas dan dapat
membuat sebuah audit trail terhadap informasi yang
dikelola.

b. Kemampuan untuk mengintegrasikan kegiatan
backup, pengarsipan, monitoring, autentifikasi,
keamanan, serta mobile management.

c. Memiliki kontrol akses yang kuat terhadap
permission access.

d. Scanning terhadap virus dan malware.
e. Konten dapat diakses secara mudah melalui

perangkat mobile.
f. Memiliki enkripsi yang tangguh.
g. Adanya pencegahan gangguan dari aplikasi
Pada akhirnya, solusi yang ditawarkan haruslah memiliki

skalabilitas yang tinggi, hanya membutuhkan upaya yang
minimal dari divisi teknologi informasi dalam hal
pengelolaan, serta yang paling penting adalah pelatihan
singkat sehingga pengguna dapat cepat beradaptasi dan segera
menggunakan aplikasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan berkas penelitian menggunakan private
storage dari Owncloud.inc dirasakan cukup memadai. Acuan
evaluasi kinerja yang telah didefinisikan pada Tabel II
merupakan elemen kunci yang akan diujikan terhadap aplikasi
Owncloud. Berikut Tabel II yang menunjukkan resume
singkat mengenai uji fitur berdasarkan parameter evaluasi
kinerja.

TABLE II. KOMPARASI FITUR EVALUASI KINERJA

Elemen Kunci Keterangan
Penelusuran berkas Tersedia
Audit trail activity Tersedia
Integrasi backup Tersedia
Integrasi monitoring Tersedia
Integrasi autentifikasi sharing Tersedia
Integrasi keamanan Tersedia
Ketersediaan mobile apps Tersedia
Permission acces (login) Tersedia
Scanning terhadap virus dan
malware.

Tersedia

Konten dapat diakses secara mudah
melalui perangkat mobile.

Tersedia

Memiliki enkripsi yang tangguh Tersedia
Adanya pencegahan gangguan dari
aplikasi

Tidak Terdefnisi

Selain uji komparasi fitur berdasarkan elemen kunci
pendukung kesiapan private storage untuk penyimpanan
berkas penelitian, ditemukan pula beberapa availability dari
Owncloud untuk mendukung proses tata kelola dan sharing.
Berikut Tabel III yang menunjukkan fitur-fitur diluar elemen
kunci yang dapat menjadi fitur pendukung.

TABLE III. FITUR TEMUAN PENDUKUNG PENYIMPANAN
BERKAS PENELITIAN

Fitur Keterangan
External Storage Server Tersedia
Integrasi dengan external
cloud storage service

Tersedia

Integrasi dengan aplikasi
lainnya pada mobile app

Tersedia

Online word editor support Tersedia
Force password pada file Tersedia
Version updater pada tiap
history berkas

Tersedia

Fitur-fitur diluar elemen kunci fitur yang telah diuji pada
private cloud storage terbukti dapat membantu proses sharing
dan kolaborasi dari berkas penelitian yang diinginkan.
Berdasarkan uji komparasi OwnCloud dengan layanan cloud
storage serupa dapat ditemukan beberapa persamaan fitur dan
fungsi. Hasil uji komparasi dapat dilihat pada Tabel IV
berikut.

TABLE IV. UJI KOMPARASI CLOUD STORAGE

Dropbox
Google
Drive

OneDriv
e

OwnCl
oud

FITUR
Cloud
Storage

V V V V

Cloud
Connect

V V V V

Drawing
Feature

- V -
V (add-

on)
Spreadsheets
and Sites

- V -
V (add-

on)
File Sharing V V V V
Public and
Private
Sharing
Settings

V V V V

View Only
Sharing

V V V V

View Online
Document

V V V V

Online
Editing
Document

V V V V

Document
Embedding

V V V V

Integration
With Email

V V V V
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Collaborativ
e Editing

V V V V

Share on
Social
Network

- - V -

Location and
People
Tagging

V - V V

Security
AES 256

Bit
Encrypt

AES 256
Bit

Encrypt

AES 256
Bit

Encrypt

AES
256 Bit
Encrypt

With
Custom

Integrating
With Other
Cloud
Platform

- - - V

LAN Sync V - V
Zip File V V V
PLATFORM MOBILE
Android V V V
Blackberry - - -
iOS V V V
Windows
Phone

v V -

Berdasarkan pengamatan dan uji komparasi yang
dilakukan terhadap beberapa layanan cloud storage, ditemukan
bahwa sebagian besar fitur yang dimiliki oleh OwnCloud pada
dasarnya serupa dengan layanan lainnya. Akan tetapi
kelebihan utama dari OwnCloud adalah adanya fitur untuk
mengontrol keseluruhan aktivitas sharing dan kolaborasi
sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai platform
cloud untuk penyimpanan berkas penelitian.

V. Kesimpulan
Layanan cloud storage yang ditawarkan oleh

Owncloud.inc dapat menjadi alternatif penyimpanan berkas
penelitian yang cukup memadai untuk sebuah organisasi
pendidikan tinggi. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan
dari private cloud storage berkas penelitian ini adalah aktivitas
penyimpanan dan sharing yang dilakukan oleh peneliti dapat
termonitoring oleh organisasi. Rancang bangun yang
dilakukan dengan menggunakan layanan cloud storage dari

Owncloud.inc memberikan bukti bahwa pengorganisasian
berkas dapat dilakukan secara internal peneliti dan tim
teknologi informasi suatu organisasi.

Kemudahan yang ditawarkan pada layanan public cloud
storage yang ada dapat dibuat secara internal sebagai alternatif
penyimpanan berkas yang bersifat sensitif. Catatan yang
diperlukan untuk sebuah organisasi dalam proses persiapan
rancang bangun cloud storage adalah pada sisi infrastruktur
perangkat keras dan jaringan.

Hal lainnya yang perlu dipersiapkan dalam mengelola
secara internal aktivitas sharing dan kolaborasi dokumen
adalah tim teknologi informasi yang menjadi control center
dalam menjalankan tata kelola pengelolaan berkas penelitian.
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Abstrak—Koperasi NASARI Purwokerto telah menerapkan 

teknologi informasi untuk pengolahan data dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam segala bidang, 

sehingga sudah sewajarnya jika setiap sektor mengalami 

perkembangan. Demikian juga dengan sektor koperasi yang 

perannya masih sangat dibutuhkan untuk menunjang 

perekonomian masyarakat Indonesia yang sebagian besar terdiri 

dari golongan menengah kebawah. Akan tetapi data-data yang 

tersimpan di koperasi NASARI Purwokerto masih berupa data 

asli yang belum terenkripsi,dari perkembangan tersebut 

terdapat dampak negatif berupa pengambil alihan data, 

pemanipulasian data atau terjadinya penyadapan 

data.Kriptografi merupakan salah satu cara atau metode dalam 

pengamanan data yang tepat untuk menjaga kerahasiaan dan 

keaslian data, sehingga dapat meningkatkan aspek keamanan 

suatu data yang ada dikoperasi. Penelitian ini menggunakan 

algoritma AES (Advanced Encryption standard), yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah membangun sistem keamanan data 

koperasi dengan sistem enkripsi AES. Dan penelitian ini peneliti 

menggunakan standar Rijndel Managed yang merupakan standar 

kriptografi yang terdiri dari 3 blok cipher, yaitu AES-128, AES-

192, AES-256. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 

bahwa algoritma AES dengan panjang 256 bit berupa aplikasi 

desktop yang berfungsi untuk mengamankan data koperasi, yang 

telah diimplementasikan sangat berguna untuk mengamankan 

data dan tingkat kesulitan untuk memecahkan hasil enkripsinya 

sulit dan hasil kriptografi AES tersebut menghasilkan cipher 16 

bit. 

 

Kunci —Kriptografi, Advanced Encryption Standard, Aplikasi 

Desktop, Data Koperasi. 

I. PENDAHULUAN 

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam 
segala bidang, sehingga sudah sewajarnya jika setiap sektor 
mengalami perkembangan. Demikian juga dengan sektor 
koperasi yang perannya masih sangat dibutuhkan untuk 
menunjang perekonomian masyarakat Indonesia yang sebagian 
besar terdiri dari golongan menengah kebawah. 

Penggunaan komputer dalam berbagai bidang memberikan 
dampak perkembangan yang sangat pesat pada sebuah 
perangkat keras ataupun perangkat lunak, dimana sebuah 
kelompok atau organisasi membutuhkan adany.a komputerisasi 
dalam setiap kegiatannya. Sehingga dari hal tersebut 
penggunaan komputerisasi membutuhkan sebuah keamanan 

data agar aset-aset tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab begitu juga dengan data yang ada di 
koperasi NASARI Purwokerto. 

Penelitian yang telah dilakukan Andreanus, dkk [1] tentang 
Sistem Pengamanan Data Menggunakan Metode MD5 dan 
Private Key pada Aplikasi Berbasis Client Server di Koperasi 
Buah Hati Bawen pada sebuah basis data untuk mengenkripsi 
sistem pengamanan pada jaringan client server pada password 
yang akan dikirim client  ke server. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa informasi dan data-data penting perusahaan 
menjadi hal yang sensitif apabila data menyangkut perusahaan 
privasi yang tidak boleh orang lain tahu, maka demi menjaga 
kerahasian informasi data tersebut diperlukan sistem 
pengamanan data dari berbagai ancaman yang mungkin timbul. 

Dalam hal ini perlindungan data dapat dilakukan dengan 
menggunakan sebuah algoritma keamanan data yang sering 
digunakan adalah kriptografi, algoritma ini dapat melakukan 
sebuah pengamanan pada file atau data yang akan dilindungi.  

Kerahasiaan informasi dapat diperoleh memlalui proses 
enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi sendiri mengubah pesan 
asli menjadi pesan yang tidak dapat dibaca atau pesan yang 
tersandi, sedangkan dekripsi mengembalikan data yang tersandi 
menjadi bentuk data asli. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan algoritma AES 
(Advanced Encryption Standard), yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah untuk membangun sistem keamanan data 
koperasi dengan sistem enkripsi AES. Algoritma AES dipilih 
peneliti, dikarenakan AES merupakan cipher yang berorientasi 
pada bit, sehingga memungkinkan untuk implementasi 
algoritma yang efisien kedalam perangkat lunak dan perangkat 
keras. AES sendiri memiliki ketahanan terhadap semua jenis 
serangan yang diketahui. 

II. METODE ADVANCED ENCRYPTION STANDARD 

(AES) 

Pada metode ini diterpakan pada rancangan program 

kriptografi implementasi Advanced Encryption Standard, 

dimana program ini dirancang untuk dapat mengenkripsikan 

dan mendekripsikan data di koperasi NASARI Purwokerto. 

Dan yang menjadi masukkan program tersebut adalah data 
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digital, sedangkan keluaran dari data tersebut berupa 

enkripsi/dekripsi. 

A. Proses Enkripsi AES 

 Proses enkripsi algoritma AES terdiri dari 4 jenis 

transformasi bytes, yaitu SubBytes, ShiftRows, Mixcolumn, 

dan AddRoundKey. Pada awal proses enkripsi, input yang 

telah dicopykan ke dalam state akan mengalami transformasi 

byte AddRaoundKey. Setelah itu, state akan mengalami 

transformasi SubBytes, shiftRows, MixColumns, dan 

AddRaoundKey secara berulang-ulang sebanyak Nr. Proses 

ini dalam algoritma AES disebut sebagai round function. 

Raound yang terakhir agak berbeda dengan round-round 

sebelumnya dimana pada round terakhir, state tidak 

mengalami transformasi MixColumn[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Enkripsi [2] 

B. Proses Enkripsi dan Dekripsi Metode Advanced 

Encryption Standard (AES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Enkripsi Algoritma AES 

 Pada proses enkripsi diatas menjelaskan proses 

menggunakan algoritma kriptografi AES. Pada langkah awal 

dalam melakukan proses enkripsi sebuah data harus 

melakukan input data yang akan dienkripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Dekripsi Algoritma AES 

 Pada gambar diatas menjelaskan proses dekripsi 

menggunakan algoritma kriptografi AES, dimana langkah 

proses dekripsi harus melakukan input dari hasil cipherteks 

yang akan didekripsi. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

telah didapatkan hasil implementasi pengamanan data koperasi 

menggunakan metode Advanced Encryption standard (AES), 

dimana penelitian ini peneliti mengimplementasikan 

kriptografi AES dengan menggunakan bahasa C# dan aplikasi 

yang digunakan Visual Studio 2012, dikarenakan didalam 

aplikasi tersebut sudah terdapat function / library untuk 

kriptografi. 

 

 

Gambar 4. Library untuk Kriptografi. 

Dimana source code diatas digunakan untuk memanggil 

library yang berfungsi untuk keamanan kriptografi.  

Setelah dilakukan pembuatan aplikasi, maka pada bagian 

ini penulis akan menguraikan proses yang terjadi pada sistem 

pengamanan data koperasi. Dengan melalui sistem ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengamankan 

data terutama dalam mengolah data-data yang bersangkutan 

dengan sistem koperasi. 
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Pada metode enkripsi dan dekripsi penelitian ini 

menggunakan standar Rijndeal Managed yang merupakan 

standar kriptografi yang terdiri dari 3 block cipher, yaitu AES-

128, AES-192, dan AES-256, yang diadopsi dari koleksi yang 

lebih besar yang awalnya diterbitkan sebagai Rijndael. 

Sehingga memudahkan dalam algoritma enkripsinya, berikut 

source code enkripsi dan dekripsi; 

 

1) Source Code Enkripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Source Code Dekripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Proses Enkripsi pada Data Koperasi 

Berikut adalah antar muka berupa form yang dibangun 

untuk mempermudah pengguna berinteraksi dengan sistem, 

berikut tampilan awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Antar muka Enkripsi dan Dekripsi 

Berikut akan dilakukan proses pengujian pada data koperasi 

dengan menerapkan kriptografi AES yaitu proses enkripsi 

pada saat input data, sehingga data yang masuk pada data 

merupakan data enkripsi (cipher). Kemudian data plaintex 

akan dipisahkan pada table yang berbeda, berikut source code 

insert data; 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga hasil proses enkripsi input data pada data koperasi 

seperti pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar6. Proses enkripsi data koperasi. 

Pada proses data peminjam dengan nama “Paijo” yang 

tersimpan pada data berubah menjadi cipher, sehingga tidak 

dapat dibaca. 

 

Gambar 7. Hasil enkripsi data koperasi. 

B. Proses Dekripsi pada data Koperasi 

Sedang proses untuk mengembalikan hasil enkripsi data 

dilakukan dengan cara memanggil hasil proses yang telah 

berubah menjadi cipher. Dimana databse yang terdekripsi 

dengan kunci yang cocok tersebut dapat kembali seperti data 

sebelumnya, terlihat pada gambar 8. 
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Gambar 8. Proses Hasil Dekripsi 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil hasil pengamanan Data menggunakan Metode 

MD5 berbasis client server di koperasi buah hati Bawen [1] 

implementasi aplikasi sistem tersebut didapat, bahwa program 

dapat berjalan dengan baik dalam mengenkripsi dan 

mendekripsikan kembali data yang berbasi client server 

tersebut hanya mengimplementasikan pada pemberian no PIN, 

dari pengujian peneliti banyaknya kunci yang digunakan dapat 

menambah kesulitan bagi kriptanalis sehingga merepotkan. 

Algoritma AES jumlah panjang 256 bit dapat mengamankan 

data koperasi dengan menghasilkan cipher 16 bit. 

Dengan adanya sistem yang dibangun ini dapat memberikan 

keamanan terhadap data koperasi, sehingga data dapat 

terlindungi dengan aman. 
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Abstrak—Kebutuhan jaringan pada lingkup perkantoran 

saat ini sudah menjadi hal penting. Baik jaringan lokal sekedar 

digunakan sebagai jalur transaksi data antar komputer, maupun 

jaringan internet. Kestabilan dan rendahnya tingkat gangguan 

teknis pada jaringan sangat menunjang proses kinerja 

perkantoran serta karyawan di dalamnya. Hingga saat ini 

jaringan yang stabil dan minim terjadinya kendala adalah fiber 

optic. Tetapi penggunaan jaringan fiber optic berbanding lurus 

dengan biaya sewa dan perawatannya. Seperti yang digunakan 

oleh PT. XYZ memanfaatkan jaringan fiber optic untuk 

kebutuhan koneksi antar kantor mengeluhkan biaya sewa yang 

tinggi. Peneliti menawarkan solusi penggantian jaringan fiber 

optic dengan jaringan WLAN point to point yang menggunakan 

perangkat lebih murah dibandingkan biaya sewa fiber optic per 

bulan. 

Kata kunci—jaringan lokal; fiber optic; WLAN; point to point; 

perbandingan jaringan fiber optic dan WLAN 

I.  PENDAHULUAN 

Dewasa ini kebutuhan jaringan dalam proses kinerja 
perkantoran sangatlah penting. Terutama pemanfaatan 
jaringan dengan kwalitas baik. Jaringan yang memiliki 
kemampuan akses data secara stabil, gangguan teknis yang 
rendah, serta proses pemeliharaan yang relatif mudah adalah 
idaman setiap pengguna. Namun penggunaan jaringan 
berkwalitas baik tersebut berbanding lurus terhadap biaya 
yang harus dikeluarkan oleh pengguna. Semakin nyaman si 
pengguna dalam memanfaatkan jaringan maka semakin mahal 
pula biaya penyediaan ataupun sewa yang harus dibayarkan. 

Perangkat jaringan dengan kwalitas terbaik adalah media 
serat kaca atau fiber optic. Untuk dapat menggunakan jaringan 
tersebut, pengguna masih terbatas hanya sebagai penyewa 
jaringan saja. Karena perangkat beserta kelengkapan yang 
mendukung jaringan fiber optic masih mahal. Sehingga di 
Indonesia hanya sedikit penyedia jasa layanan jaringan fiber 
optic yang dapat memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat. 

Hingga saat ini masih banyak perusahaan maupun instansi 
perkantoran yang menggunakan jaringan fiber optic sebagai 
media transaksi data antar kantor. Seperti yang digunakan oleh 
PT. XXX memanfaatkan jaringan fiber optic udara (bukan 

bawah tanah) demi menunjang kebutuhan kinerja perusahaan. 
Menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang 
yang berjarak sekitar 10 kilometer jalur darat (jalan raya). 
Tetapi manager operasional mengeluhkan tingginya biaya 
sewa setiap bulan yang harus dibayarkan. 

Peneliti menawarkan penggantian jaringan yang efisien 
dan sesuai dengan kebutuhan koneksi jaringan. Setelah 
melakukan survey lapangan dan analisa kebutuhan, peneliti 
merancang penggunaan jaringan WLAN point to point yang 
akan diterapkan sebagai pengganti jaringan fiber optic yang 
ada. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. WLAN 

Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan 
topologi jaringan tanpa kabel yang secara fleksibel, biaya 
murah, dan menjadi solusi konektivitas nyaman untuk 
digunakan oleh banyak pengguna [1]. Dewasa ini penggunaan 
jaringan WLAN sudah mendunia, dan teknologi jaringan 
tersebut terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat yang 
memerlukan teknologi canggih untuk mendukung kegiatan 
keseharian. 

Peneliti memanfaatkan jaringan WLAN sebagai pengganti 
jaringan fiber optic dikarenakan sifat WLAN yang fleksibel 
dan mudah digunakan. Namun terdapat beberapa kendala 
berupa penghalang koneksi sinyal antar perangkat antena, 
misalnya bangunan atau pepohonan yang tinggi hingga 
menutupi jalur point to point, dan kepadatan channel sinyal 
pita frekwensi di sekitar poin antena atau di sepanjang jalur 
koneksi antar antena biasa disebut dengan “noise”. 

B. Topologi Jaringan Point to Point 

Terdapat banyak topologi pada jaringan, salah satu 
diantara seluruh topologi yaitu point to point. Merupakan 
topologi yang hanya terdiri dua perangkat saling terhubung 
dalam sebuah jaringan. Karena hanya terdapat dua perangkat 
yang saling terhubung, maka jaringan ini mudah dilakukan 
pengecekan jika terjadi gangguan koneksi. Selain bertujuan 
sebagai jaringan dengan kwalitas sinyal yang cukup baik 
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karena jenis topologi point to point dapat mereduksi tingkat 
“noise”, perangkat antena dengan memanfaatkan topologi ini 
cukup mudah pemasangan serta pengaturan kwalitas sinyalnya 
[2]. Hanya dengan cara dilakukan “pointing” atau saling 
berhadapan secara garis lurus, maka sinyal yang dihasilkan 
akan semakin maksimal. Namun tidak terlepas dari segi posisi 
pemasangan antena haruslah diperhatikan agar tidak terdapat 
penghalang sinyal diantara kedua titik antena. 

III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Peneliti melakukan analisa terhadap kebutuhan jaringan 
pada PT. XYZ yang digunakan sebagai jalur transaksi data 
antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kemudian 
membuat perancangan jaringan baru sebagai pengganti 
jaringan fiber optic berdasarkan tujuan manager operasional 
untuk memangkas biaya sewa bulanan yang tinggi. 

TABEL I. PERBANDINGAN BIAYA DAN SEGI PENGGUNAAN 
JARINGAN FIBER OPTIC DENGAN WLAN 

 Fiber Optic WLAN 

Biaya instalasi Rp 28.780.000,- Rp   7.300.000,- 

Biaya per bulan Rp   2.680.000,- Rp                 0,- 

Status alat Sewa Aset 

Pemeliharaan 

jaringan 

Ditangani oleh 

penyedia jaringan 

dan kurang efisien 

waktu 

Dapat dilakukan 

oleh staf IT atau 

jaringan 

 
Terlihat pada TABEL I bahwa penggunaan jaringan 

WLAN lebih efisien dibandingkan jaringan fiber optic, 
ditinjau dari segi biaya secara keseluruhan. Dan proses 
pemeliharaan peralatan serta jaringan dapat dilakukan secara 
mandiri oleh karyawan IT perusahaan, sehingga 
meminimalisir waktu yang terbuang saat terjadi gangguan 
jaringan. Berbeda pada proses maintenance jaringan fiber 
optic yang harus menunggu penanganan oleh penyedia 
jaringan atau vendor, di mana PT. XYZ tidak dapat 
mengestimasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
menangani gangguan jaringan fiber optic hingga berfungsi 
normal kembali. 

Kebutuhan jaringan yang diperlukan demi menunjang 
kinerja dan produksi, PT. XZY hanya menggunakan jaringan 
lokal tanpa koneksi internet. Karena digunakan untuk transfer 
data perusahaan antar kedua lokasi kantor. Besarnya jalur 
koneksi atau throughput yang dibutuhkan sekitar 2 mbps. 
Dapat dilihat pada TABEL II merupakan hasil analisa 
lapangan dan wawancara mengenai kebutuhan koneksi 
jaringan lokal, jaringan yang disediakan atau disewa, dan rata-
rata penggunaan koneksi jaringan yang telah digunakan. 

TABEL II. ANALISA KEBUTUHAN JARINGAN PT. XYZ 

 Kebutuhan Digunakan 
Disediakan 

(Fiber Optic) 

Throughput 2 mbps ± 1,5 mbps 2 mbps 

 
Perancangan jaringan WLAN sebagai pengganti jaringan 

fiber optic menggunakan metode point to   memanfaatkan 
perangkat antena outdoor dengan penampang antena grid 
sebagai penguat dan fokus sinyal antar antena. Penggunaan 
perangkat antena outdoor frekwensi 5,8 GHz bertujuan untuk 

meminimalisir gangguan sinyal di sekitar poin antena. 
Sedangkan estimasi jarak antara kantor pusat dengan kantor 
cabang sekitar 6,8 kilometer jarak udara (tarik garis lurus). 

 

Gambar 1. Ilustrasi perancangan jaringan WLAN point to point 

Perangkat WLAN yang akan digunakan yaitu Ubiquiti 
Airgrid M5 HP. Jenis perangkat antena outdoor dengan pita 
frekwensi 5,8 GHz [3]. Dan akan dilakukan sistem 
pemasangan point to point antara kantor pusat dengan kantor 
cabang. 

 

Gambar 2.Antena Ubiquiti Airgrid M5 HP 

IV. PENERAPAN DAN HASIL 

Setelah dilakukan perancangan yang matang, peneliti 
melakukan penerapan jaringan WLAN point to point pada 
kantor pusat dan kantor cabang PT. XYZ. Dengan hasil yang 
dapat dilihat pada tampilan beberapa gambar screenshot 
berikut ini. 

 

 

Gambar 3. Hasil koneksi antar kedua antena dengan kwalitas sinyal 80% 
mendekati maksimal 
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Hasil koneksi tersebut (meninjau Gambar 3) dikarenakan 
letak kedua titik antena yang tidak terlalu jauh untuk saling 
terhubung dalam topologi point to point. Serta keadaan 
geografis antara kedua lokasi relatif datar dan tidak banyak 
penghalang seperti bangunan tinggi ataupun pepohonan. 

 

Gambar 4. Monitor throughput TX (upload / transfer) dan RX (download / 
request) 

Beban koneksi (throughput) dari kedua radio WLAN dapat 

mencapai 135 mbps (link upload / transfer) dan 120 mbps 

(link download / request). Tetapi hasil tersebut merupakan 

link kosong tanpa beban. 

 

Gambar 5. Hasil ping tes throughput beban kosong 

Saat dilakukan ping tes menggunakan command prompt 
dengan beban kosong, diperoleh hasil koneksi normal antara 2 
– 9 ms (milliseconds). 

 

Gambar 6. Ping tes dengan estimasi beban data 3 mbps 

Kemudian dilakukan ping tes koneksi throughput antar 
kedua antena dengan beban data 3072 kbps / 3 mbps. 
Menghasilkan koneksi normal antara 10 – 25 ms 
(milliseconds). Di mana hasil koneksi tersebut memiliki 
besaran jalur transfer data seperti yang dimiliki jaringan fiber 
optic. 

Setelah memaksimalkan koneksi pada kedua antena point 
to point, peneliti melakukan pemantauan melalui server 
jaringan yang terletak di kantor pusat dengan tujuan 

memastikan bahwa throughput jaringan tersebut dapat 
dibebani transaksi data hingga 3 mbps. Dan agar dapat sesuai 
dengan besaran beban data yang termonitor dari perangkat 
antena. 

 

Gambar 7. Hasil tes troughput menggunakan tools bandwidth test pada 
winbox 

Pada Gambar 7 menunjukan besaran jalur koneksi yang 
digunakan sekitar 1552,4 kbps atau sekitar 1,5 mbps. Karena 
saat dilakukan tes, terdapat aktifitas jaringan penggunaan 
pengiriman data sehingga tes koneksi tersebut kurang 
maksimal. Namun pihak staf IT PT. XYZ menyatakan bahwa 
jaringan yang baru (pengganti) ini memiliki kwalitas besaran 
akses data hampir sama seperti jaringan lama (fiber optic). 

Dan menurut penjelasan manager operasional, jaringan 
WLAN ini akan digunakan sebagai pengganti jaringan fiber 
optic. Karena dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan 
koneksi transfer data antara kantor pusat dengan kantor 
cabang. Perangkat jaringan WLAN ini merupakan 
infrastruktur interkoneksi yang menunjang program 
pemangkasan biaya operasional perusahaan serta memiliki 
nilai positif dari sisi perawatan jaringan yang relatif efisien. 
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Abstract—Secara umum program steganografi ini 

mempunyai fungsi untuk menyembunyikan informasi berupa 

data digital dibalik data digital lainnya dalam hal ini media yang 

digunakan adalah citra digital dan harus menjadi perhatian 

bahwa dalam proses modifikasi perubahan yang terjadi antara 

media penampung dengan hasil modifikasi media penampung 

tidak boleh terlalu mencolok atau dengan kata lain terlihat 

secara kasat mata, perubahan pada citra penampung yang telah 

termodifikasi tidak terlalu terlihat. Agar suatu kerahasiaan dari 

informasi yang terkandung dalam objek citra penampung tetap 

terjaga kerahasiaanya. 

Setelah dilakukan eksperimen dengan menggunakan metode 

LSB, ternyata metode LSB baik digunakan untuk program 

steganografi ini, karena dengan metode LSB ukuran teks yang 

dapat di sisipkan ke dalam gambar lebih besar dan perubahan 

ukuran gambar setelah disisipkan teks tidak terlalu besar, 

sehingga dapat menghemat media penyimpanan.  

 

Kata kunci: Steganografi, LSB (Least Significant Bit) , 

gambar. 

I. PENDAHULUAN 

Keamanan suatu informasi pada jaman global ini makin 

menjadi sebuah kebutuhan vital dalam berbagai aspek 

kehidupan. Suatu informasi akan memiliki nilai lebih tinggi 

apabila menyangkut keamanan. Di mana informasi-informasi 

tersebut tentunya akan semakin banyak diminati oleh berbagai 

pihak yang juga memiliki kepentingan di dalamnya. 

Saat ini internet sudah berkembang menjadi salah satu 

media yang populer di dunia, karena fasilitas dan kemudahan 

yang dimiliki oleh internet, maka internet untuk saat ini sudah 

menjadi barang yang tidak asing lagi. Sayangnya dengan 

berkembangnya internet dan aplikasinya semakin berkembang 

pula kejahatan sistem informasi. Dengan berbagai teknik, 

banyak yang mencoba untuk mengakses informasi yang bukan 

haknya. Sejalan dengan berkembangnya media internet harus 

diimbangi dengan teknologi pengamanan sistem informasi. 

Ada tiga teknik melindungi informasi, yaitu: 

1. Secara fisik, misalnya menyimpan dalam suatu ruangan 

khusus dan dikunci dalam lemari besi. 

2. Secara organisasi, misalnya menunjuk personil khusus 

dengan regulasi yang jelas, melakukan pendidikan, dan 

pelatihan masalah keamanan informasi untuk 

meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya 

pengamanan informasi yang baik. 

3. Secara logik, misalnya dengan menerapkan kriptografi, 

steganografi, atau memasang antivirus. 

Pada teknik pengamanan informasi secara logik di atas 

terdapat dua teknik yang umum digunakan dalam pengiriman 

informasi rahasia, yaitu steganografi dan kriptografi. Pada 

dasarnya steganografi itu berbeda dari kriptografi berdasarkan 

tujuannya. Pada steganografi, terdapat data atau pesan yang 

bersifat terbuka, artinya bisa dibaca oleh semua pihak dan 

terlihat normal, tetapi ternyata menyembunyikan pesan 

lainnya yang bersifat rahasia dan tidak terlihat, di sini 

steganografi bertujuan menjaga kerahasian keberadaan pesan. 

Di lain pihak, pesan pada kriptografi yang bersifat rahasia 

tersebut keberadaannya jelas terlihat tetapi terlihat acak, 

sehingga tidak terbaca oleh pihak yang tidak diinginkan, 

dengan kata lain kriptografi bertujuan menjaga kerahasiaan isi 

pesan.  

Oleh karena itu, steganografi semakin dibutuhkan guna 

memberikan keamanan yang maksimal dalam proses 

pengiriman informasi. Teknik steganografi umum digunakan 

bersamaan dengan menggunakan dua media yang berbeda, di 

mana salah satunya berfungsi sebagai media yang berisikan 

informasi dan yang lain berfungsi sebagai media pembawa 

informasi tersebut. Penggunaan teknologi steganografi 

diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pengamanan 

pengiriman informasi dan mempermudah perlindungan atas 

hak cipta hasil karya media eleltronik. 

Citra (image) merupakan salah satu bentuk media yang 

banyak dijumpai. Dengan metode Steganografi maka 

penyembunyian data di dalam citra (image) dapat dilakukan 

sehingga dapat memungkinkan dilakukannya pengiriman data 

dengan menggunakan citra digital sebagai pembawa (carrier). 

Pada metode steganography cara ini sangat berguna jika 

digunakan pada cara steganografi komputer karena banyak 

format file digital yang dapat dijadikan media untuk 

menyembunyikan pesan. Format yang biasa digunakan 

diantaranya:  

1. Format image : bitmap (bmp), gif, pcx, jpeg, png, dan 

lain-lain. 

2. Format audio : wav, voc, mp3, dan lain-lain. 

3. Format lain : teks file, html, pdf, dan lain-lain. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan file image 

sebagai metode yang digunakan untuk menyembunyikan 

pesan. Pada file image pesan dapat disembunyikan dengan 

menggunakan cara menyisipkannya pada bit rendah LSB 

(Least Significant Bit) pada data pixel yang menyusun file 

tersebut. Alasan pemilihan LSB (Least Significant Bit) karena 

LSB (Least Significant Bit) dapat memanipulasi nilai suatu 

titik warna (pixel) sehingga data dapat disembunyikan ke 

dalam titik warna tersebut namun perubahan yang terjadi 

diminimalisasi sehingga seakan-akan perubahannya tidak 

dapat dideteksi oleh mata manusia. 

Pentingnya menjaga keamanan informasi rahasia adalah 

seperti pentingnya menjaga uang dari tindak kejahatan. Dalam 

penelitian ini akan dibahas pengamanan informasi secara 

logik, yaitu dengan menerapkan steganografi. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Citra 

Citra (image) adalah gambar pada bidang dua 

dimensi. Ditinjau dari sudut pandang matematis, image 

merupakan fungsi terus-menerus (continue) dari intensitas 

cahaya pada bidang dua dimensi. Citra (image) sebagai 

output dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat 

optik, berupa foto bersifat analog berupa sinyal video, 

seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital 

yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetic.[1] 

Citra (image) dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu citra diam (still image) adalah citra tunggal 

yang tidak bergerak dan citra bergerak (moving image) 

yaitu  rangkaian citra diam yang ditampilkan secara 

beruntun (sekuensial), sehingga memberi kesan pada mata 

sebagai gambar yang bergerak. Setiap citra di dalam 

rangkaian itu disebut frame. Gambar-gambar yang tampak 

pada film layar lebar atau televisi yaitu terdiri dari ratusan 

sampai ribuan frame.  

Dari sudut pandang pencitraan, citra (image) adalah 

rekaman hasil interaksi antara gelombang dengan benda 

(object), yang memberikan sebagian gambaran atau 

informasi dari benda tersebut. Proses pembentukan citra 

dengan merekam hasil interaksi inilah yang disebut 

sebagai proses pencitraan (imaging). Dengan demikian ada 

3 (tiga) komponen utama dalam pencitraan, yaitu :  

1. Gelombang pengindera (sensing waves). 

2. Benda (object). 

3. Alat pengindera (sensor). 

Untuk sebuah sistem koordinat merah-hijau-biru, 

nilai instanious trimulusnya adalah:  

R(x,y,t) = C (x,y,t,λ)RS(λ)d λ ∫∞ 

G(x,y,t) = C (x,y,t,λ)GS(λ)d λ ∫∞ 

B(x,y,t) = C (x,y,t,λ)BS(λ)d λ ∫∞ 

Jika RS(λ),GS(λ),BS(λ) adalah nilai spectral 

trimulusnya untuk himpunan warna primer merah, hijau 

dan biru, maka spectral trimulus adalah dalam efek, nilai 

trimulus dibutuhkan untuk memperlihatkan sejumlah 

cahaya dengan panjang gelombang λ. Dalam sebuah sistem 

citra multispectral, field citra diamati dan dimodelkan 

sebagai sebuah integral berat spectral dari fungsi cahaya 

citra. Field spectral citra adalah:  

F1(x,y,t) = C (x,y,t,λ)RS(λ)d λ ∫∞ 

Di mana S1(λ) adalah respon spectral sensor. Image 

digital dapat disimpan dalam beberapa format yang 

berbeda.[1] 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

citra merupakan suatu larik dua dimensi atau suatu matriks 

yang elemen-elemennya menyatakaan tingkat keabuan dari 

elemen gambar, jadi informasi yang terkandung bersifat 

diskret. Dengan demikian untuk mendapatkan suatu citra 

(image) diperlukan konversi, sehingga image tersebut 

selanjutnya dapat diproses menggunakan komputer. 

B. Citra Digital 

Citra (image) dapat digambarkan sebagai fungsi dua 

variabel, f(x,y), di mana x dan y adalah koordinat spasial 

dan nilai f(x, y) adalah intensitas citra pada koordinat 

tersebut, hal tersebut diilustrasikan pada Gambar 1. 

Teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan 

warna pada citra digital berdasarkan pada penelitian bahwa 

sebuah warna merupakan kombinasi dari tiga warna dasar, 

yaitu merah, hijau, dan biru (Red, Green, Blue - RGB) 

(http://repository.usu.ac.id). 

 

 
 

Gambar 1. Koordinat Nilai Intensitas Pada Citra [2] 

 

Sebuah citra diubah ke bentuk digital agar dapat 

disimpan dalam memori komputer atau media lain. Proses 

mengubah citra ke bentuk digital bisa dilakukan dengan 

beberapa perangkat, misalnya scanner, kamera digital, dan 

handycam. Ketika sebuah citra sudah diubah ke dalam 

bentuk digital (selanjutnya disebut citra digital), 

bermacam-macam proses pengolahan citra dapat dilakukan 

terhadap citra tersebut. [2] 

 

 
 

Gambar 2. Komposisi Warna RGB [2] 
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Ada banyak aplikasi pengolahan citra digital, namun 

pada dasarnya tujuan dari pengolahan citra digital adalah: 

[2] 

1. Peningkatan kualitas citra (Image enhancement), operasi 

peningkatan kualitas citra bertujuan untuk menekankan 

ciri-ciri tertentu pada citra yang kemudian digunakan 

sebagai bahan analisis. Contohnya antara lain : kecerahan 

dan peningkatan kualitas tepi , penapisan derau, dan 

penajaman. Peningkatan kualitas citra berguna dalam 

operasi ektraksi ciri, analisis citra, dan tampilan 

informasi visual. Proses peningkatan kualitas itu sendiri 

tidak akan menambah isi informasi yang sudah ada, 

tetapi akan meningkatkan cakupan dinamis dari ciri yang 

dipilih sehingga ciri yang akan dianalisis tersebut akan 

dapat dideteksi dengan mudah. 

2. Pemulihan citra (Image restoration), perbaikan citra 

berhubungan dengan penghilangan atau 

peminimalisasian degradasi yang diketahui pada citra. 

Hal ini termasuk penghilangan blur pada citra yang 

mengalami degradasi yang berhubungan dengan 

keterbatasan sensor atau lingkungannya, penapisan 

derau, dan koreksi terhadap distorsi geometris atau 

ketidaklinearan yang disebabkan oleh sensor. 

3. Pengukuran dan analisis citra (Image measurement and 

analysis), pengukuran dan analisis citra bertujuan untuk 

melakukan pengukuran kuantitatif dari sebuah citra 

untuk menghasilkan deskripsi tentang citra tersebut. 

Dalam bentuk yang paling sederhana berupa pembacaan 

label dari barang belanjaan, atau mengukur besar dan 

orientasi sel darah dalam sebuah citra medis. 

4. Rekonstruksi citra (Image reconstruction), rekonstruksi 

citra dari proyeksi adalah kelas khusus dari permasalahan 

perbaikan citra dimana sebuah objek dua (atau lebih) 

dimensi direkonstruksi dari beberapa proyeksi satu 

dimensi. Tiap-tiap proyeksi diperoleh dengan 

memproyeksikan sinar-X paralel (atau radiasi tajam 

lainnya) melalui objek tersebut. 

5. Pemampatan data citra (Image data compression), 

Jumlah data yang diasosiasikan dengan informasi visual 

adalah sangat besar, sehingga penyimpanannya akan 

membutuhkan kapasitas penyimpanan yang sangat-

sangat besar. Meskipun kapasitas penyimpanan dari 

beberapa media penyimpanan cukup besar, kecepatan 

aksesnya biasanya berbanding terbalik terhadap 

kapasitasnya. Pemampatan data citra berhubungan 

dengan minimisasi jumlah bit yang diperlukan untuk 

menyajikan sebuah citra.  

Tujuan dari pemampatan data citra yaitu untuk 

mengurangi ukuran berkas yang menyimpan data citra 

tersebut. Berkas data citra biasanya berisi sejumlah besar 

informasi yang berulang dan banyak bagian yang tidak 

relevan. Teknik pemampatan data mengeksploitasi 

redundansi dan ketakrelevanan dengan mentransformasi 

berkas data menjadi berkas yang lebih kecil dari yang 

mana berkas citra aslinya nanti dapat direkonstruksi sama 

persis atau hampir sama dengan aslinya.  

Secara umum teknik pemampatan dapat dibagi 

menjadi dua bagian besar, lossy dan lossless. Algoritma 

pemampatan lossy menghilangkan hanya informasi 

berulang saja, sehingga pada saat penirmampatkan, citra 

yang telah dimampatkan dapat ditampilkan tepat seperti 

aslinya. Algoritma pemampatan lossless selain 

menghilangkan informasi yang berulang, juga 

menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan dengan 

demikian hanya memungkinkan rekonstruksi yang 

mendekati citra aslinya, bukannya duplikat yang sama 

persis. Sebagaimana dapat di perkirakan, algoritma 

pemampatan lossless memungkinkan rasio yang lebih 

tinggi. Contoh jenis pemampatan data citra yang 

berkarakteristik tak berugi adalah GIF Encoding. Dalam 

skripsi ini, akan membahas tentang pemampatan citra yang 

berkarakteristik lossy. 

Pemampatan citra bertujuan untuk meminimalkan 

jumlah bit yang diperlukan untuk menunjukkan citra. 

Apabila sebuah foto berwarna berukuran 3 inci x 4 inci 

diubah ke bentuk digital dengan tingkat resolusi sebesar 

500 (dpi), maka diperlukan 3 x 4 x 500 x 500 = 3.000.000 

piksel. Setiap piksel terdiri dari 3 byte dimana masing-

masing byte menunjukkan warna merah, hijau, dan biru. 

sehingga citra digital tersebut memerlukan volume 

penyimpanan sebesar 3.000.000 x 3 byte +1024 = 

9.001.024 byte setelah ditambahkan jumlah byte yang 

diperlukan untuk menyimpan format awalan citra. Citra 

tersebut tidak bisa disimpan ke dalam disket yang 

berukuran 1.4 MB. Selain itu, pengiriman citra berukuran 

9 MB memerlukan waktu lebih lama. Untuk koneksi 

internet dial-up 8 (56 kbps), pengiriman citra berukuran 9 

MB memerlukan waktu 21 menit. Untuk itu diperlukan 

pemampatan citra sehingga ukuran citra tersebut menjadi 

lebih kecil dan waktu pengiriman citra menjadi lebih cepat. 

Citra yang belum dimampatkan disebut citra mentah (raw 

image). Sementara citra hasil pemampatan disebut citra 

termampatkan (compressed image). Proses pengiriman dan 

penyimpanan citra tersebut diilustrasikan pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Proses Konversi citra analog ke citra digital beserta pengirimannya 

 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

sebuah citra dapat diubah ke bentuk digital agar dapat 

disimpan ke dalam memori komputer atau media lain. 

Ketika sebuah citra sudah diubah ke dalam bentuk digital 

(selanjutnya disebut citra digital), bermacam-macam 

proses pengolahan citra dapat dilakukan terhadap citra 

tersebut, misalnya dengan memanfaatkan citra sebagai 

media untuk menyembunyikan pesan dengan cara 

steganografi.[3] 
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III. PEMBAHASAN 

A. Steganografi 

Steganografi adalah suatu teknik untuk 

menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dengan 

sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi 

normal lainnya. Media yang digunakan umumnya 

merupakan suatu media yang berbeda dengan media 

pembawa informasi rahasia, di mana fungsi dari teknik 

steganography yaitu sebagai teknik penyamaran 

menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi 

rahasia dalam media awal tidak terlihat secara jelas 

(Waheed, 2000). Kata steganografi berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu dari kata Steganï£¡ (tersembunyi) dan 

Graptos (tulisan). Steganografi di dunia modern biasanya 

mengacu pada informasi atau suatu arsip yang telah 

disembunyikan ke dalam suatu arsip citra digital, audio, 

atau video. Teknik Steganography ini telah banyak 

digunakan dalam strategi peperangan dan pengiriman 

sandi rahasia sejak jaman dahulu kala. Dalam perang 

Dunia II, teknik steganography umum digunakan oleh 

tentara Jerman dalam mengirimkan pesan rahasia dari atau 

menuju Jerman. [3] 

Semakin pentingnya nilai dari sebuah informasi, 

maka semakin berkembang pula metode-metode yang 

dapat digunakan untuk melakukan penyisipan informasi 

yang didukung pula dengan semakin berkembangnya 

media elektronik. Berbagai macam media elektronik kini 

telah dapat digunakan untuk melakukan berbagai fungsi 

steganography dengan berbagai macam tujuan dan fungsi 

yang diharapkan oleh penggunanya. Sebagai fungsi yang 

umum, steganography digunakan untuk memberikan cap 

khusus dalam sebuah karya yang dibuat dalam format 

media elektronik sebagai identifikasi [3] 

 Satu hal penting yang menjadi kelebihan 

steganografi adalah kemampuannya untuk menipu persepsi 

manusia, manusia tidak memiliki insting untuk mencurigai 

adanya arsip-arsip yang memiliki informasi yang 

tersembunyi di dalamnya, terutama bila arsip tersebut 

tampak seperti arsip normal lainnya. Namun begitu 

terbentuk pula suatu teknik yang dikenal dengan 

steganalysis, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk 

mendeteksi penggunaan steganografi pada suatu arsip. 

Seorang steganalyst tidak berusaha untuk melakukan 

dekripsi terhadap informasi yang tersembunyi dalam suatu 

arsip, yang dilakukan adalah berusaha untuk 

menemukannya. [7] 

Steganografi berbeda dengan kriptografi, di mana 

pihak ketiga dapat mendeteksi adanya data (chipertext), 

karena hasil dari kriptografi berupa data yang berbeda dari 

bentuk aslinya dan biasanya datanya seolah-olah 

berantakan, tetapi dapat dikembalikan ke bentuk semula. 

Ilustrasi mengenai perbedaan kriptografi dan steganografi 

dapat dilihat pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Ilustrasi kriptografi dan steganografi pada citra digital 

 

Perbedaan yang mendasar antara steganografi dan 

kriptografi terletak pada proses penyembunyian data dan 

hasil akhir proses tersebut. Kriptografi melakukan proses 

pengacakan data asli sehingga dihasilkan data terenkripsi 

dan benar-benar acak dan berbeda dengan aslinya. 

Sementara itu, steganografi menyembunyikan data dalam 

data lain dengan cara menumpanginya tanpa mengubah 

data yang ditumpanginya tersebut sehingga tampilan data 

tetap terlihat sama. Lebih detailnya ada pada table berikut: 

 
TABEL I.  PERBEDAAN STEGANOGRAFI DENGAN KRIPTOGRAFI [3] 

 
Steganografi Kriptografi 

1. Menyembunyikan pesan 

pada pesan lainnya dan 
tampak seperti normal 

grafik, video, dan file 
suara 

1. Pesan 

disembunyikan 
dengan 

menggunakan 
enkripsi, sehingga 

tidak memiliki arti 

2. Disimpan dalam bentuk 

koleksi gambar, video 
file, sound file, didalam 

harddisk, disket, CD, 

DVD, flashdisk 
sehingga tidak 

mencurigakan 

2. Disimpan dalam 

bentuk koleksi 
karakter acak pada 

harddisk, disket, 

CD, DVD, USB, 
flashdisk sehingga 

menimbulkan 

kecurigaaan 

3. Seorang Eavesdropper 

bisa mendeteksi sesuatu 

yang berubah pada 
format pesan (seperti 

text ke graphic image) 

3. Seorang 

Eavesdropper bisa 

mendeteksi 
komunikasi 

rahasia dari pesan 

yang sudah di 
enkodekan 

4. Memerlukan 

kewaspadaan ketika 

menggunakan kembali 
gambar/sound file 

4. Memerlukan 

kewaspadaan 

ketika 
menggunakan 

kembali kunci 

yang pernah 
digunakan 

5. Tidak ada assosiasi 

hukum pada 
steganografi  

5. Ada beberapa 

assosiasi hukum 
untuk kriptografi   

6. Kerahasiaan tergantung 

pada media dan teknik 
yang akan ditumpangi 

6. Kerahasiaan 

tergantung 
pada/dari 

algoritma dan 

kunci yang akan 
digunakan 

7. Berbasis multimedia 7. Berbasis huruf dan 

angka 
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Steganografi membahas bagaimana sebuah pesan 

dapat disisipkan ke dalam sebuah berkas media sehingga 

pihak ketiga tidak menyadarinya. Steganografi 

memanfaatkan keterbatasan sistem indera manusia seperti 

mata dan telinga. Dengan adanya keterbatasan inilah, 

metoda steganografi ini dapat diterapkan pada berbagai 

media digital. Hasil keluaran dari steganografi ini memiliki 

bentuk persepsi yang sama dengan bentuk aslinya, 

tentunya persepsi di sini sebatas oleh kemampuan indera 

manusia, tetapi tidak oleh komputer atau perangkat 

pengolah digital lainnya.  

Media penyisipan pesan rahasia yang digunakan 

dalam teknik Steganografi antara lain adalah: [4] 

1. Teks, dalam algoritma Steganography yang menggunakan 

teks sebagai media penyisipannya biasanya digunakan 

teknik NLP sehingga teks yang telah disisipi pesan rahasia 

tidak akan mencurigakan untuk orang yang melihatnya. 

Contoh format teks : text  file, html, pdf, dan lain-lain. 

2. Audio, format ini pun sering dipilih karena biasanya 

berkas dengan format ini berukuran relatif besar. Sehingga 

dapat menampung pesan rahasia dalam jumlah yang besar 

pula. Contoh format audio : wav, voc, mp3, dan lain-lain. 

3. Citra, format ini pun paling sering digunakan, karena 

format ini merupakan salah satu format file yang sering 

dipertukarkan dalam dunia internet. Alasan lainnya adalah 

banyaknya tersedia algoritma Steganografi untuk media 

penampung yang berupa citra. Contoh format citra : 

bitmap (bmp), gif, pcx, jpeg, png dan lain-lain. 

4. Video, format ini memang merupakan format dengan 

ukuran file yang relatif sangat besar namun jarang 

digunakan karena ukurannya yang terlalu besar sehingga 

mengurangi kepraktisannya dan juga kurangnya algoritma 

yang mendukung format ini.Contoh format video : mpeg, 

avi dan lain-lain. 

Penyembunyian data rahasia ke dalam media digital 

mengubah kualitas media tersebut. Kriteria yang harus 

diperhatikan dalam penyembunyian data diantaranya 

adalah [4]:  

1. Fidelity, mutu citra penampung tidak jauh berubah. Setelah 

penambahan data rahasia, citra hasil steganografi masih 

terlihat dengan baik. Pengamat tidak mengetahui kalau di 

dalam citra tersebut terdapat data rahasia.  

2. Robustness, pesan yang disembunyikan harus ditahan 

(robust) terhadap berbagai operasi manipulasi yang 

dilakukan pada stego-data, seperti pengubahan kontras, 

penajaman, pemempatan, rotasi, perbesaran gambar, 

pemotongan cropping, enkripsi dan sebagainya. Bila pada 

citra penampung dilakukan operasi-operasi pengolahan 

citra tersebut, maka pesan yang disembunyikan seharusnya 

tidak rusak (tetap valid jika diekstrasi kembali). 

3. Recovery, data yang disembunyikan harus dapat 

diungkapkan kembali (recovery). karena tujuan 

steganografi adalah data hiding, maka sewaktu-waktu data 

rahasia didalam citra penampung harus dapat diambil 

kembali untuk digunakan lebih lanjut. 

Teknik penyembunyian data ke dalam covertext dapat 

dilakukan dalam dua macam domain: [7] 

1. Domain spasial/waktu (spatial/time domain), teknik ini 

memodifikasi langsung nilai byte dari covertext (nilai 

byte dapat merepresentasikan intesitas/warna pixel atau 

amplitude). Metode yang tergolong ke dalam teknik 

ranah spasial adalah metode LSB (Least Significant 

Bit). 

2. Domain transform (frequency transform domain), 

teknik ini memodofikasi langsung hasil transformasi 

frekuensi sinyal. Metode yang tergolong ke dalam 

teknik ini ranah frekuensi adalah spread spectrum. 

 

 
Gambar 5. Diagram Sistem Steganografi 

 

Steganografi menggunakan media digital sebagai 

wadah penampung, misalnya citra, suara, teks, dan video. 

Penyisipan pesan ke dalam media covertext dinamakan 

encoding, sedangkan ekstraksi pesan dari stegotext 

dinamakan decoding. Kedua proses ini memerlukan kunci 

rahasia (stegokey) agar hanya pihak yang berhak saja yang 

dapat melakukan penyisipan dan ekstraksi pesan Proses 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.6. Penambahan kunci 

yang bersifat opsional dimaksudkan untuk lebih 

meningkatkan keamanan (SUH04). 

 

 
Gambar 6. Proses penyisipan dan ekstraksi pesan dalam steganografi 

 

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan 

steganografi [4] :  

1. Hiddentext atau embedded message: pesan atau 

informasi yang disembunyikan. 

2. Covertext atau cover-object: pesan yang digunakan 

untuk menyembunyikan embedded message. 

3. Stegotext atau stego-object: pesan yang sudah berisi 

embedded message. Dalam steganografi digital, baik 

hiddentext atau covertext dapat berupa teks, audio, 

gambar, maupun video. 
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Semua file - 

fileberharga 

perusahaan 

di simpan di 

ruang bawah 

tanah rumah, 

file tersebut 

tersimpan 

pada sebuah 

lemari besi 

yang 

tersembunyi 

dibalik lemari 

tua dengan 

serial kunci 

16A05m11p. 

  

Hiddentext  Covertext/Cover-

object 

Stegotext/Stego-

object 
Gambar 7. Contoh Hiddentext, Covertext dan Stegotext 

 

Steganografi di dunia modern biasanya mengacu 

pada informasi atau suatu arsip yang telah disembunyikan 

ke dalam suatu arsip citra (image), audio, atau video. Satu 

hal penting yang menjadi kelebihan steganografi adalah 

kemampuannya untuk menipu persepsi manusia, manusia 

tidak memiliki insting untuk mencurigai adanya arsip-arsip 

yang memiliki informasi yang tersembunyi di dalamnya, 

terutama bila arsip tersebut tampak seperti arsip normal 

lainnya. Namun begitu, dikenal juga suatu teknik 

steganalysis, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk 

mendeteksi penggunaan steganografi pada suatu arsip.  

Seorang steganalyst tidak berusaha untuk melakukan 

dekripsi terhadap informasi yang tersembunyi dalam suatu 

arsip, yang dilakukan adalah berusaha untuk 

menemukannya. Terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi steganografi seperti 

melakukan pengamatan terhadap suatu arsip dan 

membandingkannya dengan salinan arsip yang dianggap 

belum direkayasa, atau berusaha mendengarkan dan 

membandingkan perbedaannya dengan arsip lain bila arsip 

tersebut adalah dalam bentuk citra. 

 Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

steganografi (steganography) adalah ilmu atau seni 

menyembunyikan pesan didalam pesan lain sehingga 

keberadaan pesan yang pertama tidak diketahui [4]  

berbeda dengan kriptografi, dimana pihak ketiga dapat 

mendeteksi adanya data (chipertext), karena hasil dari 

kriptografi berupa data yang berbeda dari bentuk aslinya 

dan biasanya data tersebut seolah-olah berantakan, tetapi 

dapat dikembalikan ke bentuk semula. 

B. LSB (Least Significant Bit) 

Faktor yang mendasari dibentuknya perangkat lunak 

dengan metode LSB (Least Significant Bit) ini adalah 

keamanan data. Keamanan data telah menjadi aspek yang 

sangat penting dari suatu sistem informasi. Sebuah sistem 

informasi umumnya ditujukan bagi segolongan orang 

tertentu, oleh karena itu sangatlah penting untuk 

mencegahnya agar tidak jatuh pada pihak-pihak yang tidak 

berhak. Untuk keperluan tersebut, maka diperlukan sebuah 

teknik steganografi dengan metode LSB (Least Significant 

Bit). Karakter-karakter teks yang disisipkan ke dalam 

gambar atau yang dikenal dengan proses steganografi 

adalah seperti pada Tabel II. 

 
TABEL II. KODE ASCII [5] 

No Karakter Kode ASCII 

1 Spasi 32 

2 ! 33 

3 # 35 

4 $ 36 

5 % 37 

6 & 38 

7 ( 40 

8 ) 41 

9 * 42 

10 + 43 

11 , 44 

12 - 45 

13 . 46 

14 / 47 

15 0 48 

16 1 49 

17 2 50 

18 3 51 

19 4 52 

20 5 53 

21 6 54 

22 7 55 

23 8 56 

24 9 57 

25 : 58 

26 ; 59 

27 < 60 

28 = 61 

29 > 62 

30 ? 63 

31 @ 64 

32 A 65 

33 B 66 

34 C 67 

35 D 68 

36 E 69 

37 F 70 

38 G 71 

39 H 72 

40 I 73 

41 J 74 

42 K 75 

43 L 76 

44 M 77 

45 N 78 

46 O 79 
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47 P 80 

48 Q 81 

49 R 82 

50 S 83 

51 T 84 

52 U 85 

53 V 86 

54 W 87 

55 X 88 

56 Y 89 

57 Z 90 

58 [ 91 

59 \ 92 

60 ] 93 

61 ^ 94 

62 _ 95 

63 { 123 

64 | 124 

65 } 125 

 

 
Gambar 8. Doggy 

 

Misal Gambar 8. menggunakan format pewarnaan 

RGB, artinya tiap pixel dari gambar ini direpresentasikan 

dengan nilai sepanjang 24 bit. Pesan Rahasia yang dicoba 

untuk dimasukkan adalah “aku#“, yang jika 

direpresentasikan ke dalam binary kata “aku#“ini 

menjadi”[5] 

 
Tabel III. KODE ASCII 

character ASCII value (decimal) 

a 97 

k 107 

u 117 

# 35 

 

Kode ASCII tersebut untuk selanjutnya diubah 

menjadi 8 bit kode-kode biner sehingga di dapat: 

 
Tabel IV. Kode Biner 

 
 

Konversi citra ke biner citra Gambar 8 di atas sebagai 

berikut: 

 
TABEL V. CITRA DALAM BENTUK BINER 

 
 

Untuk selanjutnya, tiap bit kode biner pesan rahasia 

digunakan untuk menggantikan bit terakhir dari kode biner 

image doggy. Proses penggantian dilakukan dengan 

memilih byte tertentu secara acak. Proses pengacakan 

tersebut bergantung pada kata kunci (password) yang 

menjadi random seed atau titik awal dilakukannya 

pengacakan. Kata kunci yang coba dimasukkan adalah 

“IBU” dengan asumsi gambar 3.8 berukuran 256 x 256 

pixel dengan total byte yang dimiliki adalah 196608 byte. 

Berikut merupakan nilai desimal dari kata kunci yang 

dimasukkan. 

 
TABEL VI. TABEL BINER 

 
Proses penempatan bit citra rahasia pada citra sebagai 

berikut: 

 
Tabel VII. PROSES PENYISIPAN PESAN 
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Citra dalam bentuk biner ini akan dipetakan kembali 

ke bentuk citra. Ekstraksi pesan dapat dengan mudah 

dilakukan dengan mengambil bit terakhir dari kode biner 

citra. Jika diperhatikan, penggantian bit terakhir tersebut 

tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan warna citra. 

Proses pengiriman pesan rahasia dari pengirim 

hingga sampai kepada orang yang menerima sebagai 

berikut: [6] 

1. Tentukan pesan yang akan dikirimkan dan juga kata kunci 

(password) untuk melindungi pesan rahasia tersebut. 

2. Tentukan image penampung yang akan digunakan image 

penampung dan pesan rahasia yang akan dikirimkan 

diubah kedalam bentuk biner. 

3. Lakukan proses penempatan pesan rahasia pada byte image 

penampung secara acak dimana bilangan acak diperoleh 

dari pembangkitan acak semu dimana kata kunci berperan 

sebagai titik awal pengacakan. 

4. Proses pengambilan pesan rahasia di mulai dengan 

memasukan kata kunci yang digunakan, selanjutnya kata 

kunci tersebut akan membangkitkan bilangan acak yang 

sama dengan sewaktu proses penempatan pesan rahasia, 

pembacaan bit-bit pesan rahasia dilakukan sesuai dengan 

urutan byte yang telah ditentukan secara acak. 

5. Pesan rahasia yang telah berhasil di baca bit-bitnya 

kemudian akan diubah kembali kepada bentuk asalnya. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 

kebutuhan perangkat lunak dapat disimpulkan bahwa 

perangkat lunak yang dibangun untuk 

mengimplementasikan steganografi pada file image. 

Perangkat lunak ini diberi nama ImageStego. Perangkat 

lunak yang akan dibangun nantinya akan menghasilkan 

sebuah file image berisi pesan dari proses encode dan file 

pengungkapan file image dari proses decode. Pengguna 

dari perangkat lunak ini adalah setiap individu yang 

memerlukan keamanan data, untuk itu sistem yang 

dibangun nantinya harus dapat dipakai oleh setiap orang 

secara umum, sehingga perangkat lunak yang akan 

dibangun harus memiliki antarmuka (interface) yang 

sederhana dan mudah digunakan. Adapun sumber daya 

sistem untuk membangun perangkat lunak tersebut 

menggunakan Windows Seven  Ultimate dan menggunakan 

bahasa pemrograman Java. Analisis perangkat lunak yang 

dibangun meliputi spesifikasi system. 

Pada spesifikasi sistem ini meliputi kebutuhan 

perangkat lunak, tujuan pengembangan perangkat lunak, 

dan arsitektur perangkat lunak. 

a. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka 

diperlukan suatu perangkat lunak yang dapat memenuhi 

kebutuhan berikut: 

1). Menerima masukan file image digital asli maupun 

file image digital yang sudah disisipi data 

2). Mampu menyisipkan data kedalam file image digital. 

3). Mampu menyimpan file image digital yang sudah 

disisipi data.  

4). Mampu mengekstrasi file image yang sudah disisipi 

data untuk mendapatkan data yang valid. 

5). Mampu menampilkan file image untuk mengamati 

perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah file 

image yang telah disisipi data. 

b. Tujuan Pengembangan Perangkat Lunak 

ImageStego ditujukan untuk menyisipkan file data biner 

kedalam file image. ImageStego juga mampu 

mengekstrasi data yang disisipkan kedalam file image 

tersebut, serta mampu menampilkan file image sebelum 

maupun setelah disisipi data. 

c. Arsitektur Perangkat Lunak 

Secara garis besar, perangkat lunak ImageStego memiliki 

dua komponen utama yaitu komponen penyisipan data 

kedalam file image dan komponen ekstraksi file image 

yang telah disisipi data. Masukan untuk komponen 

penyisipan data kedalam file image ini adalah file image 

sebagai cover, data yang akan disispkan, dan sebuah 

kunci  

Komponen ekstrasi file image melakukan proses 

ektraksi kembali file image yang telah disisipi data untuk 

mendapatkan data yang valid. Masukan dari komponen ini 

adalah file image dan sebuah kunci. Keluaran dari 

komponen ini adalah file image dan file data yang 

disisipkan. Perangkat lunak StegoImage dikembangkan 

pada komputer dengan sistem operasi  microsoft Windows 

Seven Ultimate. Bahasa yang digunakan dalam 

implementasi perangkat lunak StegoImage adalah bahasa 

Pemrograman Java dan NetBeans IDE 6.8 sebagai 

editornya. 

IV. KESIMPULAN 

Dari analisis dan hasil implementasi Perancangan dan 

Implementasi Aplikasi Steganografi dengan Metode LSB 

(Least Significant Bit) dapat disimpulkan bahwa program 

aplikasi steganografi ini dapat digunakan untuk: 

1. Menyembunyikan informasi berupa teks ke dalam objek 

digital.  

2. Objek digital yang digunakan sebagai objek penampung 

tidak harus merupakan objek gambar/image dengan 

ekstensi PNG.  

3. Teks yang disembunyikan berupa teks yang langsung 

diketikkan.  

4. Setelah dilakukan eksperimen dengan menggunakan 

metode LSB, ternyata metode LSB baik digunakan untuk 

program steganografi ini, karena dengan metode LSB 

ukuran teks yang dapat di sisipkan ke dalam gambar 

lebih besar dan perubahan ukuran gambar setelah 

disisipkan teks tidak terlalu besar, sehingga dapat 

menghemat media penyimpanan. 

5. Dengan metode LSB juga dapat dilakukan penghematan 

file yang cukup signifikan, dengan konsekuensi 

kecerahan gambar yang dihasilkan pada objek stego ini 

sedikit berkurang. 

6. Dengan metode LSB keamanan dan kerahasiaan 

informasi yang disampaikan lebih terjamin karena 

dilengkapi dengan password untuk membuka file. 

7. Adapun kelebihan dari aplikasi steganografi ini yaitu 

dapat digunakan untuk menghemat media penyimpanan. 
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Selain itu, juga dapat digunakan untuk menjaga 

keamanan informasi yang telah dibuat oleh seseorang. 

 

Pada aplikasi Steganografi ini, Sifat LSB yang fragile 

membuat pesan rahasia yang mengalami serangan akan 

hilang, file image yang dihasilkan setelah proses 

penyisipan mengalami pengurangan kualitas yang cukup 

banyak bergantung dari jumlah karakter yang disisipkan, 

dimana semakin banyak karakter yang disisipkan maka 

semakin besar pula pengurangan kualitas image yang 

diperoleh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas 

image dihasilkan maka kedepannya diharapkan dapat 

dikembangkan suatu aplikasi Steganografi dengan metode 

lain yang lebih baik agar kualitas image yang dihasilkan 

tidak jauh berbeda dengan kualitas image yang asli. 
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Abstrak—Saat ini sudah banyak sekali aplikasi canggih yang
dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Salah satu
fitur yang banyak digunakan ialah pemanfaatan Global
Positioning System (GPS) guna mencari suatu lokasi.  Seperti
halnya ketika kita akan mencari suatu lokasi atau fasilitas yang
letaknya berada didekat kita. Apabila kita tidak faham daerah
tersebut maka kita akan merasa kesulitan untuk
menemukannnya, meskipun sebenarnya tempat tersebut berada
tidak jauh dari posisi kita saat ini. Terlebih lagi apabila akan
mencari atau mengisi ulang tabung gas LPG untuk kebutuhan
memasak sehari-hari. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan
dimedia menyebutkan kelangkaan pasokan gas LPG 3kg
dimasyarakat yang menyebabkan melambungnya harga jual gas
dipasaran. Padahal saat ini gas LPG merupakan salah satu
kebutuhan yang sangat penting keberadaannya. Oleh karenanya
kita harus tahu lokasi-lokasi mana saja yang mesih menjual dan
menyediakan gas LPG dalam jumlah banyak agar kita dapat
mengantisipasi kesulitan mencari gas ketika terjadi  kelangkaan
gas seperti ini.

Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun Location
Based  Service untuk membantu pencarian lokasi agen LPG di
Yogyakarta sekaligus mendapatkan solusi yang optimal atas
pencarian rute terpendek dari sisi jarak tempuhnya dengan
pemanfaatan google map dan google direction.

Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi dapat
memberikan informasi mengenai daftar agen yang posisinya
berada didekat pengguna sekaligus menampilkan jumlah stok
gas yang masih tersedia. Begitu pengguna memilih salah satu
agen maka otomatis akan langsung tampil rute terpendek
menuju ke agen tersebut.

Kata Kunci : Location Based Service, Android, Agen LPG,
Google Map.

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan layanan teknologi mobile sudah
berkembang sedemikian pesat. Banyak sekali aplikasi canggih
yang menawarkan berbagai fitur dengan imbalan kemudahan
dalam menghandle sebuah pekerjaan menjadi trend menarik.

Smartphone saat ini umumnya telah memiliki fasilitas
Global Positioning System yang memungkinkan pengguna
untuk mengetahui lokasi dimana dirinya berada sekarang.
Selain dengan GPS, adanya  Base Transceiver Station  (BTS)
yang digunakan melalui jaringan wi-fi atau 3G, dapat
dimanfaatkan juga untuk mengetaui lokasi pengguna. Dengan
adanya GPS dan pemanfaatan BTS melalui jaringan data

inilah aplikasi pada  smartphone  bisa dikembangkan dengan
memanfaatkan location based service  (LBS).

Seperti halnya ketika kita akan mencari suatu lokasi atau
fasilitas yang letaknya berada didekat kita. Apabila kita tidak
faham daerah tersebut maka kita akan merasa kesulitan untuk
menemukannnya, meskipun sebenarnya tempat tersebut
berada tidak jauh dari posisi kita saat ini. Terlebih lagi ketika
kita akan mencari atau mengisi ulang tabung gas LPG untuk
kebutuhan memasak sehari-hari. Akhir-akhir ini banyak sekali
pemberitaan dimedia menyebutkan kelangkaan pasokan gas
LPG 3kg dimasyarakat yang menyebabkan melambungnya
harga jual gas dipasaran. Padahal saat ini gas LPG merupakan
salah satu kebutuhan yang sangat penting keberadaannya.
Oleh karenanya kita harus tahu lokasi-lokasi mana saja yang
mesih menjual dan menyediakan gas LPG dalam jumlah
banyak agar kita dapat mengantisipasi kesulitan mencari gas
ketika terjadi  kelangkaan gas seperti ini.

Beberapa penelitian mengenai LBS seperti referensi [1]
membantu wisatawan untuk mendapatkan informasi mengenai
wisata kuliner di Sumatera Barat. Aplikasi dibangun dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP, Basic4Android dan
Google Maps. Untuk database digunakan PostgreSQL. Namun
aplikasi tersebut masih perlu adanya penambahan fitur yang
menunjang aplikasi, seperti unggah foto ke jejaring sosial,
akun bagi pengguna serta penambahan lokasi wisata kuliner
baru.

Penelitian lainnya juga menjelaskan pada penelitiannya
bagaimana menggunakan modul GPS pada perangkat android
untuk membangun aplikasi yang menggunakan layanan
berbasis lokasi untuk pencarian fasilitas atau layanan umum
[2]. Sedangkan ada lagi penelitian yang mengembangkan
sebuah aplikasi yang memanfaatkan Google web service dan
Wal Transit API untuk mencari lokasi tertentu di Amerika
Serikat. Aplikasi ini juga dapat menampilkan peta dan rute
untuk menuju lokasi tertentu[3].

Berdasar  latar belakang  diatas  maka akan dilakukan
penelitian mengenai bagaimana melakukan  rancang  bangun
Location Based  Service  dalam pencarian lokasi agen LPG di
Yogyakarta sekaligus mendapatkan solusi yang optimal atas
pencarian rute terpendek dari sisi jarak tempuhnya.

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 54

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Location Based Service
Location-Based Services(LBS) adalah suatu cara

menyampaikan layanan data dan informasidimana isi dari
layanan tersebut disesuaikan pada lokasi terkini daripengguna
mobile phone. Ini adalah sebuah teknologi baru
yangberkembang cepat dengan menggabungkan Geografi
Information System (GIS), teknologi nirkabel, sistem
penentuan lokasi serta interaksi manusiadan komputer pada
perangkat mobile[4].

Menurut [5] dengan bantuan Location Based Service
(LBS), penyedia layanan mobile dapat menyediakan informasi
optimal dan layanan kepada pengguna berdasarkan lokasi
mereka. Padaumumnya LBS menyediakan layanan seperti
navigasi mobile, location based advertisements, evakuasi
darurat, dan layanan check-in sepertipada beberapa jejaring
sosial mobile. LBS dapat memberikan nilaitersendiri pada
pengguna dan mempengaruhi loyalitas pengguna.

Menurut [6] seperti pada Gambar 1 terdapat lima
komponen pendukung utama dalam teknologi LBS, antara
lain :
a. Piranti Mobile

Piranti ini berfungsi sebagai alat bantu (tools) bagi
pengguna untuk meminta informasi baik berupa teks,
suara, gambar, dan lain sebagainya. Piranti yang digunakan
bisa berupa PDA, smartphone, atau laptop. Selain itu
piranti mobile juga berfungsi sebagai alat navigasi di
kendaraan seperti halnya alat navigasi berbasis GPS.

b. Jaringan Komunikasi
Komponen ini berfungsi sebagai jalur penghubung yang

dapat mengirimkan data-data yang dikirim oleh pengguna
dari piranti mobilenya untuk kemudian dikirimkan ke
penyedia layanan dan hasilnya permintaan tersebut
dikirimkan kembali oleh penyedia layanan kepada
pengguna.

c. Komponen Positioning
Setiap layanan yang diberikan oleh penyedia layanan

biasanya akan berdasar pada posisi pengguna yang
meminta layanan tersebut. Sehingga komponen ini
berfungsi sebagai pengolah/pemroses yang akan
menentukan posisi pengguna layanan saat itu. Posisi
pengguna tersebut bisa didapatkan melalui jaringan
komunikasi mobile atau juga menggunakan GPS.

d. Penyadia Layanan dan aplikasi
Penyedia layanan akan memberikan berbagai macam

layanan yang bisa digunakan oleh pengguna dan
bertanggungjawab untuk memproses informasi yang
diminta oleh pengguna. Sebagai contoh ketika pengguna
meminta layanan agar bisa tahu posisinya saat itu, maka
aplikasi dan penyedia layanan langsung memproses
permintaan tersebut, mulai dari menghitung dan
menetukan posisi pengguna, menemukan rute jalan,
mencari data di Yellow Pages sesuai dengan permintaan
dan masih banyak lagi yang lainnya.

e. Penyedia Data dan Konten
Penyedia layanan tidak selalu menyimpan seluruh data

dan informasi yang diolahnya. Karena bisa jadi data dan

informasi yang diolahnya berasal dari pengembang pihak
ketiga yang memnag memilikki otoritas untuk
menyimpannya. Sebagai contoh basisdata geografis bisa
saja berasal dari badan-badan pemerintah atau juga data-
data perusahaan /bisnis/industri berasal dari Yellow Pages,
maupun penyedia data lainnya.

Gambar 1.  Komponen Location Based Service [6]
B. Google Maps API

Google Map adalah layanan aplikasi dan teknologi peta
berbasis web yang disediakan oleh Google secara gratis.
Sebuah peta dapat disisipkan pada website lain melalui google
map API yakni aplikasi antar muka yang dapat di akses
melalui JavaScript. API tersebut menyediakan banyak fasilitas
dan utilitas untuk memanipulasi peta dan menambahkan
konten pada peta melalui berbagai layanan. Terdapat dua cara
utuk mengakses data dari Google Maps, tergantung pada data
yang akan diambil dan di parsing dalam google maps, yaitu
dengan mendaftar API key dan tidak mendaftar API key [6].

III. METODE PENELITIAN

Perancangan sistem ini bertujuan untuk mempermudah
dalam proses pengerjaan sistem yang akan dibuat. Sistem ini
dibuat menggunakan prinsip client-server, dimana sisi  server
berbasis website dan client berbasis android.
A. Komponen Aplikasi

Komponen aplikasi yang dibangun meliputi :
1. Client Application

a. Aplikasi Smartphone
Aplikasi pencarian lokasi agen LPG ini digunakan pada
telepon seluler berbasis sistem operasi Android yang
menggunakan bahasa pemograman Java, dengan
tambahan Android SDK. Aplikasi telepon seluler ini
akan terhubung dengan web service JSON.

b. Aplikasi Database
Penyimpanan data pada sisi lokal menggunakan SQLite.

2. Server Application
a. Web Server

Web server yang digunakan adalah apache.
b. Back End

Aplikasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman
PHP.

c. Aplikasi Database
Aplikasi database dibutuhkan untuk mengelola data dari
Customer aplikasi. Aplikasi database yang digunakan
pada sisi server adalah MySQL.
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B. Analisa kebutuhan data
Kebutuhan umum data untuk aplikasi yang berjalan adalah :

1. Data agen LPG
Data agen LPG meliputi nama agen, alamat, koordinat
lokasi, telepon, kategori agen, serta username dan
password dari agen. Data ini di dapat dari hasil survey
lapangan, pencarian dari internet serta data dari dinas
perindustrian mengenai daftar agen LPG di Yogyakarta.

2. Data User
Data user meliputi username dan password dari
pengguna aplikasi/masyarakat umum yang akan
menggunakan aplikais ini untuk mencari agen LPG.

3. Data Admin
Data admin meliputi username dan password dari admin
yang dapat melakukan pengolahan data, admin terdiri
dari admin aplikasi dan admin dari masing-masing agen
yang terdaftar.

C. Diagram Konteks

Gambar 2. Diagram Konteks LBS pencarian agen LPG
Dari diagram konteks pada gambar 2 terlihat bahwa agen LPG
terlibat langsung dalam system untuk menentukan jumlah stok
dan lokasinya. Sehingga ketika user melakukan pencarian
agen yang lokasi berada disekitar keberadaan pengguna maka
agen tersebut dapat muncul dalam aplikasi sekaligus
menampilkan jumlah stok gas LPG yang masih tersisa.
D. Data Flow Diagram

Gambar 3. DFD LBS pencarian agen LPG

Dari data flow diagram pada gambar 3 tampak bahwa
system ini membutuhkan 3 buah database untuk penyimpanan
data users, data agen LPG, dan data stok LPG.

E. Entity Relationship Diagram
Dari ERD pada gambar 4 terlihat bahwa pengguna akan

berhubungan langsung dengan agen dalam proses pencarian
agen yang mempunyai stok gas LPG. Dimana satu orang
pengguna dapat berhubungan dengan banyak agen, namun
system akan tetap memilih satu agen yang lokasinya dekat
dengan pengguna.

Gambar 4. ERD LBS pencarian agen LPG

IV. PEMBAHASAN

A. Data Pengujian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, data yang
digunakan untuk pengujian adalah data agen LPG yang
berlokasi di wilayah kota. Aplikasi ini diuji dengan
menggunakan perangkat mobile android dengan spesifikasi
perangkat sebagai berikut :

Tipe : XIAOMI Redmi 2
Processor : QuadCore 1.2GHz
RAM : 1 GB
Memori : Internal 4 GB, external microSD 16GB
Sistem Operasi : Android versi 4.4.4 (KitKat)
Kernel : 3.10.28
Adapun sebagian data agen  yang sudah terdaftar serta data

uji posisi asal dapat dilihat pada Tabel I dan Tabel II. Dimana
didaerah Yogyakarta terdapat 35 buah agen LPG yang masuk
kedalam daerah operasional 4 region III.

TABLE I. DATA SEBAGIAN AGEN LPG DI YOGYAKARTA

NAMA
AGEN ALAMAT LATITUDE LONGITUDE

PT. Patra
Dewi

Kadirojo
Purwomartani -
Sleman

-7.7444878 110.3746172,17

PT. Epra Baru Jl. Jend. Sudirman -7.7833988 110.3715491,17

Ny. Surtiarti
Mursidi

Jl. Kyai Mojo -7.7822879 110.3547048,17

PT.Tiga Patra
Mulia

Jl. Suryowijayan -7.8114132 110.3522479,17

PT. Lentera
Putera
Sejahtera

Jl. Magelang Km. 8
- Glondong

-7.775224 110.3592933,17

PT. Azmy
Jl. Kaliurang Km 10
- Sleman

-7.679223 110.4163253,17

PT.Arza Putra
Mandiri

Jl. Semarangan –
Sidokarto

-7.780986 110.3018943,17
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TABLE II. DATA UJI POSISI ASAL

No
Kode
Titik

Nama Lokasi Latitude Longitude

1. T3
Perempatan
Kentungan

-7.754963 110.383316

2. T16
Perempatan

Tugu
-7.782974 110.367081

3. T19
Perempatan
Demak Ijo

-7.777223 110.331734

4. T30 KM 0 -7.801398 110.364761

5. T78
Bandara Adi

Sucipto
-7.783548 110.437927

B. Pengujian sistem

1. Pengujian mencari lokasi agen terdekat
Pengujian ini dilakukan untuk melihat keberhasilan sistem

menemukan lokasi agen yang terdekat dengan pengguna.
Sesuai dengan data yang ada pada database, dari 5 data uji
posisi asal maka keberadaan lokasi agen yang terdekat dengan
lokasi tersebut seperti pada Tabel III.

TABLE III. SEBAGIAN DATA HASIL PENGUJIAN MENCARI AGEN
TERDEKAT

No Posisi Asal Agen Terdekat Yang Ditemukan

1.
T3

LPG0005
LPG0016
LPG0017
LPG0027

2. T16

LPG0035
LPG0007
LPG0008
LPG0019

3. T19
LPG0003
LPG0019
LGP0014
LPG0030

2. Pengujian Mencari Rute Terpendek
Pengujian berdasar tujuan agen dilakukan untuk melihat

keberhasilan menemukan rute terpendek menuju lokasi agen.
Pengujian ini dilakukan dengan 1 agen tujuan Secara
keseluruhan pengujian dilakukan sebanyak 50 kali. Jumlah
agen tujuan yang diuji sebanyak 10 lokasi dimana setiap agen
tujuan dilakukan pengujian sebanyak 5 kali dengan posisi asal
yang berbeda. Posisi asal yang digunakan yaitu data uji yang
terdapat pada Tabel I sedangkan agen tujuan yang digunakan
adalah agen yang terdapat pada Tabel II. Adapun hasil
pengujian dengan 1 agen tujuan dapat dilihat pada Tabel IV.

Tabel IV. Sebagian Data Hasil pengujian mencari rute terpendek
menuju lokasi agen

No Posisi asal Agen Keterangan
1 T3 LPG0005 Berhasil
2 T16 LPG0005 Berhasil
3 T19 LPG0005 Berhasil
4 T30 LPG0005 Berhasil
5 T78 LPG0005 Berhasil
6 T3 LPG0007 Berhasil
7 T16 LPG0007 Berhasil
8 T19 LPG0007 Berhasil
9 T30 LPG0007 Berhasil

10 T78 LPG0007 Berhasil
Pengujian pertama dilakukan sebanyak 50 kali. Dari Tabel

IV dapat diketahui bahwa terdapat 50 percobaan yang berhasil
dan 0 yang tidak berhasil. Jadi terdapat sebanyak 100%
percobaan yang berhasil menemukan lokasi agen tujuannya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil
pengujian dari aplikasi LBS pencarian lokasi agen LPG di
wilayah Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Sudah dapat dibangun aplikasi yang dapat menampilkan
hasil pencarian lokasi agen LPG di wilayah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

2. Pencarian rute terpendek dengan algoritma djikstra yang
terdapat pada google direction mampu menemukan lokasi
agen tujuan dengan jarak yang paling minimal.
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Abstract— Jaringan Sensor Nirkabel atau yang dikenal 

dengan sebutan WSN ( Wireless Sensor Network ) adalah suatu 

kumpulan node berupa sensor yang  digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui komunikasi Ad-Hoc . Salah satu 

masalah utama dalam implementasi WSN adalah konsumsi 

energi dan masa hidup node sensor. Untuk mengatasi masalah 

tersebut , salah satu solusinya adalah merancang WSN dengan 

metode hirarki, yaitu dengan cara menyertakan node ke dalam 

komunikasi cluster . 

Dalam penelitian  ini, dilakukan simulasi dua protokol 

routing jenis hirarki yaitu LEACH dan HEED . Perbedaan 

antara LEACH dan HEED adalah LEACH menggunakan 

metode acak untuk menentukan Cluster Head,  sedangkan HEED 

menentukan Cluster Head berdasarkan dua parameter  yaitu 

residual energy dan  intra-cluster communication . 

Analisis perbandingan yang dilakukan antara kedua 

protokol yang meliputi konsumsi energi  dan masa hidup 

jaringan menunjukkan hasil bahwa HEED mempunyai 

perfomansi yang lebih baik daripada LEACH untuk kedua 

parameter tersebut. Protokol HEED membutuhkan konsumsi 

energi dengan range 0,048-0,069 joule , lebih sedikit dan stabil  

daripada Protokol LEACH  yang mempunyai range 0,037-0,0158 

joule . Rata-rata masa hidup Protokol HEED lebih tinggi   

daripada Protokol LEACH karena  jumlah kematian node lebih 

lama. 

 

Keywords—WSN; routing;protokol; LEACH; HEED;  

I.  PENDAHULUAN 

 Jaringan Sensor Nirkabel atau yang dikenal dengan 

sebutan Wireless Sensor Network (WSN) adalah suatu 

kumpulan node yang  terhubung melalui jaringan wireless.  

Fungsi utama WSN adalah untuk mengumpulkan data melalui 

sensor yang kemudian  akan dikirimkan dengan jaringan 

wireless menuju Base Station untuk diolah lebih lanjut. 

Dalam WSN, sensor memegang peranan penting 

karena data diperoleh dan dikirimkan menggunakan node ini. 

Masing-masing node sensor mempunyai keterbatasan dalam 

beberapa hal salah satunya adalah energi untuk 

mempertahankan lifetime. Karena itu, banyak penelitian 

terkait WSN dilakukan salah satunya difokuskan untuk 

mengatasi kekurangan energi dan meningkatkan masa hidup .  

Salah satu metode routing yang bertujuan untuk 

efisiensi energi pada node sensor WSN adalah hierarchical-

based, yaitu dengan cara menyertakan node ke dalam 

komunikasi cluster . Pengelompokan node-node sensor ke 

dalam suatu cluster telah digunakan oleh banyak komunitas 

peneliti untuk mengurangi konsumsi energi dan 

memperpanjang masa hidup jaringan pada lingkungan WSN 

skala besar . 

Salah satu clustering protocol yang pertama kali 

ditemukan dan sangat popular adalah LEACH ( Low Energy 

Adaptive Clustering Hierarchy ).LEACH membentuk cluster 

dengan algoritma distribusi dimana setiap node mempunyai 

kesempatan yang sama  untuk menjadi Cluster Head tanpa 

kendali terpusat [1]  . LEACH telah menginspirasi berbagai 

pengembangan protokol routing berbasis hierarchical pada 

WSN , salah satunya adalah HEED ( Hybrid Energy Efficient 

Distribute ) protocol . HEED merupakan pengembangan dari 

LEACH. Perbedaan antara LEACH dan HEED adalah 

LEACH menggunakan metode acak untuk menentukan 

Cluster Head,  sedangkan HEED menentukan Cluster Head 

berdasarkan dua parameter  yaitu residual energy dan cost 

komunikasi intracluster [1].  

Pada penelitian ini, akan dikaji perbandingan efiensi 

energi dan masa hidup jaringan dari kedua clustering protocol 

tersebut menggunakan simulator Matlab. Parameter untuk 

melihat banyaknya konsumsi energi adalah pengukuran 

konsumsi energi berdasarkan jumlah data yang dikirimkan. 

Untuk masa hidup jaringan, parameternya berasal dari 

pengukuran durasi lama node hidup. 
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II. DASAR TEORI 

A. Topologi WSN 

, Berikut ini adalah struktur - struktur jaringan sensor 

nirkabel : 

1) Flat-based  

Dalam jaringan, semua node memainkan peran yang 

sama dan tidak ada sama sekali hirarki. Flat routing protocol 

mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk setiap node 

sensor yang terjangkau dalam jaringan sensor . Tidak ada 

upaya dilakukan untuk mengatur jaringan atau trafik, hanya 

untuk menemukan rute terbaik dengan lompatan-lompatan 

(hop) ke tujuan dengan jalan manapun [2].  

2) Hierarchical-based 

Kelas ini menetapkan routing protokol untuk mencoba 

menghemat energi dengan mengatur node dalam cluster. Node 

–node dalam cluster mengirimkan data ke Cluster Head, dan 

Cluster Head inilah yang meneruskan data ke Base Station. 

Clustering yang baik memainkan peran penting dalam 

skalabilitas jaringan serta penghematan energi[2]. 

3) Location-based 

Sebagian besar protokol routing untuk jaringan sensor 

memerlukan informasi lokasi untuk node sensor. Dalam 

kebanyakan kasus, informasi lokasi yang dibutuhkan untuk 

menghitung jarak antara dua node tertentu sehingga konsumsi 

energi dapat diperkirakan. Karena tidak ada skema 

pengalamatan untuk jaringan sensor seperti alamat IP[2]. 

B. LEACH 

LEACH merupakan protokol routing jenis hirarki yang 

pertama ditemukan. Algoritma dimulai dengan pemilihan 

suatu node sebagai Cluster-Head (CH) lalu dengan algoritma 

clustering memilih node non-CH sebagai anggota sehingga 

membentuk cluster. Mekanisme ini menghemat energi karena 

hanya CH yang melakukan transmisi data ke Base 

Station,sedangkan tiap node sensor cukup mengirim data ke 

CH masing-masing. Akibatnya, konsumsi energi berkurang. 

sehingga lifetime jaringan sensor menjadi maksimal [3]. 

 

Operasi LEACH terbagi ke dalam beberapa sesi, 

tergantung dari jumlah CH yang diinginkan dan masa 

observasi. LEACH memastikan tiap node akan menjadi CH 

untuk satu sesi.Akibatnya,kedudukan CH menjadi tidak tetap 

atau bergantian sehingga suatu cluster memiliki formasi yang 

dinamis atau berubah ubah setiap sesi. Algoritma LEACH 

dibagi menjadi 2 fase yaitu fase setup dan fase steady state. 

Proses algoritma LEACH dapat dijelaskan sebagai 

berikut [4] : 

1) Fase setup 

Pada fase setup terjadi penentuan CH dan proses 

pembentukan cluster atau sering disebut juga dengan 

algoritma clustering.Berikut adalah proses yang terjadi : 

a) Penentuan CH 

Algoritma dimulai dengan memutuskan terlebih dahulu 

cluster beserta persentase CH yang diinginkan dan masa aktif 

node tersebut selama menjadi CH. Setelah itu, tiap node 

memutuskan apakah menjadi CH atau tidak selama sesi 

tersebut berdasarkan level energi yg tersisa .Pengambilan 

keputusan dilakukan oleh node n yang memilih angka acak di 

antara 0 dan 1.Jika angka tersebut kurang dari batas threshold, 

maka node tersebut menjadi CH untuk sesi tersebut. 

Batas threshold dirumuskan sebagai berikut [4] : 

 

𝑇(𝑛) =        
𝑃

1 − 𝑃 ∗ (𝑟 ∗ 𝑚𝑜𝑑
1
𝑃)

          𝑖𝑓 𝑛 ∈ 𝐺 

           =

                                 0                   𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒         (1) 

    

Dimana : 

- P = persentase clusterhead yang diinginkan 

- r = sesi saat ini 

- G = jumlah node yang belum pernah menjadi CH s  

        selama 1/P sesi terakhir 

 

Dengan menggunakan batas threshold ini, maka tiap 

node sensor akan menjadi CH dari sekumpulan node dalam 

1/P sesi. 

 

b) Pembentukan cluster 

Setelah node bertindak menjadi CH, node tersebut akan 

mengumumkan pesan kepada node non-CH lain yg tersisa. 

Node non-CH menerima pesan dan akan memberitahu kepada 

CH untuk menggabungkan diri sebagai anggota dalam cluster 

tersebut. Kriteria pemilihan anggota cluster dapat berdasarkan 

kekuatan sinyal yang diterima node non-CH maupun banyak 

faktor lainnya.Setelah menerima informasi penggabungan diri 

,maka CH membentuk  TDMA schedule dan menyebarkan ke 

seluruh node. TDMA schedule membagi waktu ke dalam 

beberapa slot,dimana jumlah slot sama dengan jumlah node 

dalam cluster. 

 

 

2) Fase Steady State 
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Pada fase steady state terjadi proses transfer data antar 

node yang melibatkan aktivitas transmisi dan observasi.Proses 

steady state memakan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan proses setup, karena transfer data terjadi melalui 

transmisi radio secara intensif. 

C. HEED 

HEED  (Hybrid Energy Efficient Distributed 

Clustering ) adalah protokol routing lain yang termasuk dalam 

metode hirarki. Pada routing ini,   Node CH dipilih 

berdasarkan dua parameter dasar yaitu  residual energy dan 

intra-cluster communication [5 ].  Residual energy dari setiap 

node digunakan untuk  memilih inisial set dari CH. Di sisi 

lain, intra-cluster communication mencerminkan kedekatan 

node ke tetangga dan digunakan oleh node dalam memutuskan 

untuk bergabung dalam cluster atau tidak.  Dengan demikian, 

tidak seperti LEACH,  dalam HEED ,  node CH tidak dipilih 

secara acak. Hanya sensor yang memiliki residual energy 

yang tinggi  yang diperbolehkan  menjadi node CH . Tidak 

seperti LEACH, ini berarti bahwa node CH didistribusikan 

dengan baik dalam jaringan. Selain itu, ketika memilih sebuah 

cluster, sebuah node akan berkomunikasi dengan CH yang 

menghasilkan intra-cluster communication terendah [1]. 

Algoritma ini dibagi menjadi tiga tahap .Pada awalnya, 

algoritma menetapkan persentase awal CH  antara semua 

sensor (Cprob).  Lalu dimulai ekseskusi HEED sebagai 

berikut [5]: 

1) Tahap Inisialisasi 

Pada tahap ini, setiap node akan mencari node 

tetangganya yang berada dalam cakupan cluster. Kemudian, 

node akan membroadcast cost untuk semua node tetangganya. 

Lalu setiap sensor menetapkan probabilitasnya  untuk menjadi 

CH dengan rumus sebagai berikut sebagai berikut :  

 

CHprob = Cprob * Eresidual / Emax                        (2)  

 

Dimana : 

Eresidual = energi saat ini di sensor 

Emax      = energi maksimum, yang sesuai dengan  

    baterai yang terisi penuh.  

CHprob tidak diperbolehkan  jatuh di bawah threshold tertentu 

Pmin. 

2) Tahap Utama 

Bagian utama dari algoritma terdiri dari sejumlah 

iterasi .  Setiap node akan menerima banyak pesan dari CH 

yang telah ada, kemudian node akan memilih 1 CH dengan 

cost paling rendah. Jika node tidak mendapat CH , maka dia 

memilih dirinya sendiri untuk menjadi CH  kemudian 

mengirimkan pesan pengumuman ke tetangganya  yang 

menginformasikan mereka tentang perubahan status. 

Akhirnya, setiap node menggandakan nilai CHprob dan 

menuju ke fasa iterasi berikutnya . Iterasi akan berakhir bila 

CHprob mencapai 1.  Oleh karena itu, ada dua jenis status CH 

yang sensor bisa mengumumkan kepada tetangganya [1]:  

 Sensor menjadi 'tentatif' CH jika CHprob adalah 

kurang dari 1 (dapat berubah status menjadi node biasa 

di iterasi selanjutnya jika menemukan CH yang lain). 

 Sensor "permanen" menjadi CH jika CHprob telah 

mencapai 1. 

3) Tahap Akhir 

Pada akhirnya, masing-masing sensor membuat 

keputusan akhir tentang statusnya, baik mengambil nilai  CH 

dengan cost paling sedikit atau mengumumkan dirinya sebagai 

CH.  

III. PERANCANGAN DAN HASIL 

A. Alur Penelitian  

Penelitian kali ini akan menggunakan software Matlab 

R2014a sebagai alat bantu simulasi. Pertama kali  akan 

dilakukan setting parameter untuk routing protokol LEACH 

dan HEED . Selanjutnya dilakukan simulasi dan pengambilan 

data sesuai dengan skenario yang diinginkan . Gambaran 

detail mengenai alur penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 
 

Gambar. 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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B. Parameter Simulasi 

TABEL III.1 Parameter Simulasi 

Parameter Nilai 

Luas Wilayah 100*100 m2 

Letak Sink Node 50*50 m2 

Energi Awal 0.25 joule 

Frekuensi 2.4 GHS 

Sensitivitas -100 dBM 

Volume Data 100 bytes 

Arus Pancar 250 mA 

Arus Terima 55 mA 

Gain 2 dBi 

Tinggi Antena 0.5 m 

 

Simulasi jaringan sensor ini menggunakan node sensor 

yang homogen dengan node yang dirancang dalam keadaan 

tidak bergerak atau statis. Setiap node memiliki energi awal 

yang sama . Seluruh node  akan disebar secara acak di dalam 

area berbentuk segi empat dengan luas 100x100 m2. 

Kemudian dimasukkan nilai ETx , ERx , EDA (Data 

Aggregation Energi) yang di dapatkan dari parameter pada 

TABEL III.1. 

 

 Electronic Energy (Eelec)  

Energi yang digunakan untuk mengoperasikan circuit 

elektronik pada sisi pengirim maupun penerima dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan ( 3). 

   Eelec=  
𝑉 𝑥 𝐼

𝑅𝑏
          (3) 

                         

Eelec Transmit = 
3,3 x 250 x 10−3

250x 103  = 3,3 µJ/bit 

 

Eelec Receive = 
3,3 x 55x 10−3

250x 103  = 0,7 µJ/bit 

 

Jika jarak pengirim dan penerima d dan panjang paket 

data l, maka energi yang digunakan untuk mengirim data 

dapat dihitung dengan persamaan berikut [Heinzelman dkk, 

2000] : 

ETX(d) = (Eelec x l)+(ɛamp x l x d2)                  (5) 

                             ERX = Eelec x l                                (6)  

  

 Amplify Energy (Eamp)  

Gelombang elektromagnetik dapat dipropagasikan 

dengan 2 cara pada medium udara yaitu, secara free space loss 

dan multipath.  

Kondisi LOS (Line of Sight) terjadi bila diantara 

pengirim dan penerima tidak terdapat penghalang. 

 

               ɛfs = 
S x(4π)2 

RbxGtxGrxλ2                       (7) 

                                                

Maka nilai ɛfs pada penelitian ini adalah :                  

ɛfs =
0,1x10−12 x(4π)2

250x103x1.6x1.6x0.1252
 

ɛfs =1.5x10-3 pJ/bit/m2 

 

Sedangkan bila ada penghalang, maka pola yang 

digunakan adalah multipath. 

                  

       ɛmp = 
S  

RbxGtxGrxht2xhr2            (8) 

 

Setelah dihitung menggunakan parameter seperti pada tabel 

III.1 , hasilnya adalah : 

            

ɛmp =
0,1x10−12 

250x103x1.6x1.6x0.52x0.52
 

         ɛmp =2.5x10-6 pJ/bit/m4             

                 

Untuk membedakan penggunaan ɛfs atau ɛmp pada 

simulasi,digunakan perhitungan jarak : 

  dc =    √
ɛfs

ɛmp
            (9) 

dc = √
1,5 𝑥 10−15

2,5 𝑥 10−18 =10√6 

Jika jarak pengirim dan penerima lebih kecil atau sama 

dengan dc (d ≤ dc) sinyal dipropagasikan free space loss, 

sebaliknya dipropagasikan secara multipath (d > dc). 

 

C. HASIL SIMULASI 

Skenario yang digunakan akan mengetahui pengaruh 

kepadatan jumlah node dalam wilayah jaringan sensor 

terhadap unjuk kerja konsumsi energi dan masa hidup 

jaringan. Simulasi dilakukan dengan skenario pengubahan 

jumlah node yang ditunjukkan pada tabel III.2 . 
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TABEL III.2 Skenario Simulasi 

Parameter Nilai 

Waktu simulasi 300 round 

Probabilitas 0,1 

Jumlah Node 

10 node 

30 node 

50 node 
70 node 

90 node 

 

 Konsumsi Energi 
Simulasi untuk pengujian konsumsi energi dilakukan 

selama 300 round untuk kedua protokol. Setelah simulasi 

berakhir, total energi sisa pada tiap roundnya dibagi dengan 

jumlah node yang masih hidup sehingga didapatkan sisa 

energi rata-rata tiap node  hidup pada round. 

 Hasil simulasi yang  ditunjukkan tabel III.3 

menunjukkan bahwa node-node pada protokol HEED 

mempunyai lebih banyak energi dibandingkan node-node pada 

protokol LEACH. Sisa energi node dari round satu ke round 

berikutnya pada protokol LEACH mempunyai rentang yang 

tidak stabil , berbeda dengan HEED yang mempunyai selisih 

energi yang stabil di tiap pergantian round. Sisa energi node 

pada round yang sama di protokol HEED mempunyai nilai 

yang hanya berselisih kecil walaupun terdapat perubahan 

jumlah node di sana.  

 

TABEL III.3 Energi Sisa Per Node ( dalam joule) 

 

ENERGI SISA PER NODE ( dalam joule) 

Jumlah Node Protokol 

Round 

100 200 300 

10 LEACH 0.18673 0.12152 0.0578 

  HEED 0.20209 0.15406 0.10603 

30 LEACH 0.15411 0.08055 0.02753 

  HEED 0.19446 0.15677 0.11156 

50 LEACH 0.138 0.06213 0.00486 

  HEED 0.18995 0.16076 0.10777 

70 LEACH 0.12551 0.03498 0 

  HEED 0.18623 0.14525 0.10498 

90 LEACH 0.11096 0.01008 0 

  HEED 0.18689 0.14671 0.10909 

 

  

 

Gambar. 3.2 Grafik Rata-Rata Energi Sisa Per Node  

Skenario 10 Node 

 

 Untuk lebih mengetahui perbandingan energi sisa pada 

kedua protokol ini, hasil disajikan dalam bentuk grafik pada 

gambar 3.2 dan 3.3 . Pada jumlah node yang sedikit seperti 

skenario 10 node pada gambar selisih  3.2,  antara Protokol 

LEACH dan HEED tidak terpaut jauh. Selisih mulai terlihat 

ketika simulasi sudah memasuki round yang banyak. 

 Sedangkan hasil energi sisa pada jumlah node tertinggi 

, yaitu skenario 90 node,  rata-rata energi sisa antara LEACH 

dan HEED terpaut jauh . Pada awal round, total energi sisa 

masih berselisih sedikit, tapi mencapai round ke 100 hingga 

300 , perbandingan semakin tajam. Selain itu, Protokol 

LEACH pada round ke 300 telah mecapai energi sisa 0 joule 

yang artinya pada round tersebut semua node telah mati. 

 

 

 
Gambar. 3.3.  Grafik  Rata-Rata Energi Sisa Per Node  

Skenario 90 Node 
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TABEL III.4 Rata-Rata Konsumsi Energi Per Node ( persen) 

RATA-RATA KONSUMSI ENERGI PER NODE ( dalam persen) 

Jumlah Node Protokol 

Round 

100 200 300 

10 LEACH 0.045 0.083 0.071 

 
HEED 0.048 0.048 0.048 

30 LEACH 0.053 0.074 0.129 

 
HEED 0.055 0.051 0.051 

50 LEACH 0.095 0.037 0.028 

 
HEED 0.060 0.057 0.054 

70 LEACH 0.158 0.156 - 

 
HEED 0.066 0.075 0.062 

90 LEACH 0.152 0.075 - 

 
HEED 0.069 0.067 0.065 

 

Rata-rata konsumsi energi tiap node dapat dilihat pada 

tabel III.4 Konsumsi energi terendah pada Protokol LEACH 

adalah  0,00028  joule , nilai ini lebih rendah daripada 

Protokol HEED yang mengeluarkan energi paling sedikit 

0,00048 dalam pengiriman data. Meskipun begitu , nilai 

pengeluaran energi tertinggi justru ada pada Protokol LEACH 

yang mempunyai nilai 0,00159 joule. Protokol HEED hanya 

menghabiskan energi maksimal 0,00065 joule untuk sekali 

proses pengiriman datanya. 

 

 

 
 

Gambar. 3.4 Grafik Rata-Rata Konsumsi Energi Per Node 

Skenario 10 Node 

 

 

 
 

Gambar. 3.5 Grafik Rata-Rata Konsumsi Energi Per Node 

Skenario 90 Node 

 

 

Gambar 3.5 menunjukkan menunjukkan bahwa 

Protokol HEED mempunyai konsumsi energi yang sangat 

stabil . Perbedaan antara round satu dengan round lain sangat 

kecil sehingga nyaris tidak terlihat adanya perbedaan antar 

round. Di sisi lain, Protokol LEACH mengkonsumsi energi 

dengan jumlah yang naik turun dan cenderung tidak stabil. 

Kasus yang sama terjadi pula pada skenario 90 node 

yang ditunjukkan gambar 3.6 . Protokol LEACH mengalami 

konsumsi energi yang naik tajam hingga 0,15% kemudian 

menurun tajam hingga berhenti pada round 250. Round 250 

sampai berikutnya yang berada pada konsumsi energi  0% 

menunjukkan bahwa semua node pada saat itu telah 

mengalami kematian total. 

Untuk setiap perubahan round,HEED membutuhkan 

konsumsi energi yang hampir sama . Sedangkan dalam 

perubahan jumlah node, selisih konsumsi energi pada HEED 

tidak terlalu besar dan masih tergolong kecil , berbeda dengan 

LEACH yang konsumsi energinya kurang stabil dan 

mempunyai rentang yang berbeda-beda untuk setiap 

perubahan round dan perubahan jumlah node.   

 Hal ini terjadi karena pada HEED, sebelum memulai 

proses pengiriman data, radius cluster pada tiap node telah 

diatur memiliki nilai yang sama sehingga tidak ada node yang 

mempunyai CH dengan jarak yang jauh dari node tersebut. 

Selain itu, adanya radius cluster juga menyebabkan jumlah 

CH yang tetap di setiap round  pada simulasi tersebut. Radius 

cluster ini berperan sebagai salah satu parameter  penting pada 

Protokol HEED yaitu cost intracluster.   

 Di sisi lain , algoritma dari Protokol LEACH yang 

menggunakan proses acak dalam pencarian Cluster Head –nya 

menyebabkan Cluster Head pada tiap round selalu berubah 
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dengan jumlah yang tidak tetap. Setiap node yang ingin 

menjadi anggota dari CH tertentu harus mengeluarkan energi 

yang banyak bila CH yang ada pada saat round tertentu 

berjarak cukup jauh dari node tersebut. Hal inilah yang 

menyebabkan konsumsi energi pada LEACH mengalami 

ketidakstabilan .     

 

 Masa Hidup Jaringan  
Pengujian masa hidup jaringan dapat dilakukan dengan 

dengan melihat total node yang mati pada rentang tertentu. 

Dalam simulasi ini, pengujian dan analisis dilakukan dengan 

melihat awal pertama node mati pada jaringan (First Dead ) 

dan saat dimana node yang mati pada jaringan telah mencapa 

50% dari total node keseluruhan (50% node death time) [7]. 

Pengujian masa hidup jaringan dilakukan dengan 

menggunakan skenario konsumsi energi yang mempunyai 300 

round. Kemudian bila node belum menunjukkan adanya first 

dead node dan 50% node death time , maka pengujian akan 

dilakukan ulang dengan menggunakan penambahan round 

hingga  mendapatkan first dead node dan 50% node death 

time untuk kedua Protokol dan semua skenario.   

Dalam simulasi, hampir pada semua skenario Protokol 

HEED membutuhkan penambahan round untuk 50% node 

death timenya, sedangkan Protokol LEACH hanya 

membutuhkan penambahan pada simulasi dengan skenario 

node paling sedikit. 

Dari hasil pengujian seperti yang ditunjukkan tabel 

III.5, untuk first dead node, baik  Protokol LEACH lebih cepat 

mengalami kematian node pertamanya sebelum node pertama 

pada Protokol HEED mati. Baik Protokol LEACH maupun 

HEED mengalami percepatan kematian node.  

 

TABEL III.5 First Dead Node dan 50% node death time ( dalam Round) 

 

Jumlah Node Protokol First Dead 50% node death time 

10 LEACH 335 391 

 
HEED 143 759 

30 LEACH 131 278 

 
HEED 152 585 

50 LEACH 93 227 

 
HEED 112 446 

70 LEACH 74 203 

 
HEED 133 397 

90 LEACH 
54 177 

 
HEED 

71 370 

 

    

Untuk matinya setengah dari total node atau 50% node 

death time, Protokol HEED jauh lebih baik dibanding Protokol 

LEACH. Kisaran 50% node death time dari skenario 10 node 

hingga 90 node hanya berselisih sedikit disebabkan karena 

konsumsi energi yang  tidak terpaut jauh untuk semua 

skenario penambahan node. 

 

 Total Data Terkirim 

Total data terkirim dan data hilang pada simulasi ini 

ditunjukkan pada tabel III.6 . Yang dimaksud dengan data 

terkirim pada tabel III.6 adalah data yang telah diterima CH 

lalu dikirimkan menuju Base Station oleh CH tersebut. 

Sedangkan  data hilang merujuk pada data yang telah diterima 

CH tetapi tidak sampai kepada Base Station.  

Pada simulasi dengan 10 node, kedua Protokol tidak 

mempunyai data yang hilang dikarenakan semua CH hanya 

mempunyai anggota yang sedikit sehingga energi untuk 

mengirimkan masih tersedia. Setelah itu, ketika terjadi 

perubahan jumlah node, jumlah data yang hilang mulai terlihat 

dan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah 

node yang disimulasikan. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah 

node yang ingin mengirimkan data lebih banyak sehingga 

terdapat kemungkinan terjadinya data hilang dikarenakan CH 

tidak mempunyai cukup  energi untuk mengirimkan semua 

data yang dia terima ke Base Station. 

Untuk data yang hilang selama pengiriman dari CH ke 

BS, LEACH mempunyai  jumlah yang lebih banyak dari pada 

HEED. Jumlah data hilang terendah dari LEACH adalah 

13800 selisih banyak daripada HEED yang hanya kehilangan 

600 bytes. Perolehan data hilang pada LEACH terus naik 

dalam jumlah yang banyak hingga mencapai angka 153700 

bytes. Sedangkan nilai maksimal HEED  hanya 8900 bytes, 

terpaut sangat jauh dari LEACH. 

 

TABEL III.6 Data Sent dan Data Loss (dalam bytes) 

 

Jumlah 

Node 
Protokol Data Sent Data Loss 

10 LEACH 300000 0 

  HEED 300000 0 

30 LEACH 749300 13800 

  HEED 852500 600 

50 LEACH 1036000 55200 

  HEED 1385900 2300 

70 LEACH 1198100 109900 

  HEED 1878500 3700 

90 LEACH 1313000 153700 

  HEED 2355800 8900 
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Hal ini bisa terjadi dikarenakan CH yang bertugas 

mengirimkan data menuju BS mempunyai energi yang tidak 

cukup untuk mengirimkan data sehingga data hilang saat 

pengiriman. Permasalahan ini paling banyak terjadi pada 

Protokol LEACH dikarenakan jumlah Cluster Head yang 

sangat tidak stabil akibat adanya nilai random pada algoritma 

ini. Pada beberapa round Protokol LEACH, Cluster Head 

hanya tersedia sedikit sehingga tiap Cluster Head mempunyai 

banyak anggota yang akan mengirimkan data menuju Base 

Station. Energi yang tidak cukup ditambah banyaknya data 

yang harus dikirimkan membuat CH lebih cepat kehilangan 

energi hingga akhirnya mati sementara masih banyak data 

yang belum dikirimkan. 

Protokol HEED lebih stabil dan dapat mengirimkan 

lebih banyak data yang dibuktikan dengan rendahnya bytes-

bytes data yang hilang saat pengiriman. Penyebab utama lebih 

stabilnya Protokol ini disebabkan , jumlah Cluster Head 

sangat cukup dan selalu sama pada tiap roundnya. Hal ini 

menyebabkan konsumsi energi lebih stabil dan CH 

mempunyai cukup energi untuk mengirimkan data ke Base 

Station.  

IV. KESIMPULAN 

Pada LEACH , ketika suatu node memutuskan untuk 

menjadi CH, dia harus mengirimkan broadcast message ke 

semua node yang ada , sedangkan pada HEED node yang 

berada di area tetangga node CH saja yang mendapat 

broadcast message. Maka semakin banyak jumlah node yang 

ada, CH pada LEACH akan menghabiskan banyak energi 

hanya untuk mengumumkan ke semua node bahwa dia 

bertindak sebagai CH. 

Jumlah CH pada HEED selalu tetap dari round 

pertama. Hal ini terjadi karena adanya parameter cost 

intracluster pada HEED yang mengakibatkan node-node pada 

HEED telah membentuk area berdasarkan radius cluster. 

Sedangkan pada LEACH, CH setiap roundnya tidak tetap, hal 

ini mengakibatkan pengiriman menjadi tidak efisien karena 

CH yang terlalu terbebani dengan banyaknya anggota cluster. 

Protokol HEED lebih membutuhkan konsumsi energi 

yang lebih sedikit daripada Protokol LEACH sehingga masa 

hidup jaringan lebih tinggi dan berdampak pada jumlah data 

terkirim lebih maksimal. 

Protokol LEACH lebih baik digunakan untuk jaringan 

yang mempunyai skala kecil, sedangkan Protokol HEED 

cocok untuk digunakan pada jaringan dengan skala yang lebih 

besar karena kestabilannya dalam konsumsi energi dan 

pengiriman data. 
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Abstrak – Saat ini banyak penelitian untuk membangun
sebuah jaringan sensor nirkabel bawah air yang menggunakan
sinyal akustik untuk aplikasi bawah air yang dikenal dengan
sebutan underwater acoustic. Namun gangguan kanal akustik
berupa multipath yang menyebabkan ISI membuat bandwith
yang tersedia terbatas. Teknik yang dianggap mampu untuk
mengatasi hal tersebut yaitu orthogonal frekuensi division
multiplexing (OFDM) dengan data rate yang tinggi. Pada
pengujian kanal AWGN nilai BER yang dihasilkan 0, sedangkan
pengujian pada kanal bawah air  nilai BER yang diperoleh
cukup tinggi sekitar 0.5.

Kata Kunci – Underwater Acoustic; Multipath; OFDM; BER

I. PENDAHULUAN

Desain sistem komunikasi digital menggunakan sinyal
akustik untuk aplikasi bawah air adalah bidang yang sangat
menantang karena sifat yang sangat kompleks dari kanal
bawah air. Teknologi yang dikenal dengan sebutan akustik
bawah air (underwater acoustic) merupakan jawaban atas
tantangan terhadap keterbatasan kemampuan pengiriman
sinyal informasi pada medium air. Hal ini disebabkan karena
gelombang elektromagnetik dan radio tidak dapat mencapai
jarak yang jauh pada medium air karena akan menghasilkan
redaman yang sangat  besar, sementara sinyal akustik dapat
mencapai jarak yang jauh walaupun dengan kecepatan dan
bandwidth yang terbatas.

Komunikasi bawah air digital bukan tanpa gangguan,
gangguan yang sering terjadi yakni akibat lintasan jamak,
selektifitas frekuensi/waktu, dan efek Doppler. Khususnya,
dibandingkan dengan saluran teresterial, saluran akustik
bawah air biasanya menunjukkan struktur lintasan jamak
dengan delay penyebaran lebih lama yakni puluhan milidetik.
Oleh karena itu, skema transmisi orthogonal frequency
division multiplexing (OFDM) muncul sebagai solusi yang
menarik berkat ketahanan terhadap kanal waktu-dispersif [1].

Modulasi multicarrier dalam bentuk pembagian frekuensi
orthognal multiplexing (OFDM) telah cukup berhasil
dikomunikasi broadband nirkabel melalui saluran radio,
termotivasi oleh fakta ini, para peneliti telah lama berusaha
untuk menerapkan OFDM di saluran akustik bawah air.
Terdapat beberapa penyelidikan intensif modem OFDM di
bawah air dengan menggunakan pemodelan kanal bawah air
[2-5].

Pada paper ini kami mencoba mendesain sebuah sistem
komunikasi multicarrier (OFDM) pada kanal akustik bawah
air. Pengujian sistem dilakukan dengan menghitung nilai BER
yang dihasilkan tiap model yang digunakan. Adapapun model
yang akan diuji yaitu sistem dengan AWGN, path loss,
multipath dan ambient noise.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Komunikasi Akustik Bawah Air

Akustik bawah air umumnya diakui sebagai salah satu
media komunikasi yang paling sulit yang digunakan saat ini.
Propagasi akustik terbaik didukung pada frekuensi rendah dan
bandwidth yang tersedia untuk komunikasi sangat terbatas
antara 10 – 15 khz. Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi komunikasi akustik untuk menyatakan
tantangan yang ditimbulkan pada komunikasi bawah air yaitu
path loss, noise, multipath, high delay dan variasi delay dan
doppler speed [6].

B. Orthogonal Frekuensi Division Multiplexing (OFDM)

OFDM merupakan teknik transmisi data kecepatan tinggi
menggunakan beberapa sub carrier, sehingga kecepatan data
yang ditransmisikan menjadi lebih rendah. Pada teknik
transmisi OFDM setiap sub carrier tidak dialokasikan
berdasarkan bandwith yang ada, melainkan sub carrier
tersebut disusun saling overlapping dan orthogonal. Sifat
orthogonal diantara sub carrier inilah yang menyebabkan
munculnya istilah Orthogonal Frekuensi Division
Multiplexing. Dengan menggunakan teknik overlapping ini
dapat menghemat bandwith kanal hingga 50%. Spektrum
sinyal OFDM bisa  dilihat pada gambar 2.

Gambar 1. Spektrum OFDM

Proses FFT dan IFFT merupakan kunci utama dalam
OFDM. IFFT berfungsi sebagai pembuatan simbol
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(modulator) OFDM dan FFT sebagai pengurai dari simbol
OFDM (demodulator). Untuk persamaan FFT dan IFFT dapat
ditulis sebagai berikut :
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Dalam OFDM digunakan IFFT dalam pembuatan simbol
OFDM. Telah diketahui bahwa IFFT merupakan sebuah
fungsi yang merubah domain frekuensi menjadi domain
waktu. Tetapi pada OFDM sinyal masukan dari IFFT adalah
domain waktu, hal seperti ini tidak masalah karena IFFT
adalah sebuah konsep matematis yang tidak peduli apa yang
dihasilkan dan seperti apa masukannya. Asalkan selama yang
menjadi masukan berupa amplitudo dari beberapa sinusoida,
IFFT akan menghasilkan suatu nilai dalam bentuk domain
waktu [7].

C. Cyclic Prefix

Pada kanal multipath suatu sinyal dapat mengalami
tundaan sehingga dapat menyebabkan Intersimbol Interference
(ISI) untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan cyclic
prefix. Panjang dari cyclic prefix harus lebih panjang daripada
respons impuls kanal. Cyclic prefix adalah salinan dari bagian
akhir simbol OFDM yang ditambahkan pada awal simbol
OFDM.

Gambar 2. Penambahan Cyclic Prefix

III. PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini perancangan sistem OFDM dilakukan dengan
menggunakan blok pada simulink. Adapun parameter OFDM
yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL I. PARAMETER SISTEM OFDM

Frekuensi Sampling 9600 Hz

Jumlah Pilot 4
IFFT Size 128
Modulasi QPSK
Variasi Eb/No 0-20

Berikut ini gambar sistem OFDM secara umum dan
gambar sistem OFDM yang telah dibuat dengan menggunakan
simulink

Gambar 3. OFDM Secara Umum

Gambar 4. Sistem OFDM dengan AWGN

Gambar 5. Model Kanal Bawah Air

IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM

Pada bab ini dibahas pengujian sistem OFDM dengan
menggunakan 3 jenis kanal yaitu kanal AWGN, Multipath dan
kanal bawah air dengan mengamati nilai BER yang dihasilkan.

A. Sistem OFDM dengan AWGN

Pada pengujian sistem OFDM pada kanal AWGN model
simulink yang digunakan bisa dilihat pada gambar 4. Dari
table 2 dapat dilihat bahwa sistem OFDM yang dirancang
menghasilkan nilai BER sebesar 0 untuk semua nilai Eb/No.
Sehingga dapat disimpulkan sistem berjalan dengan sempurna.

B. Sistem OFDM dengan AWGN dan Multipath

Pada pengujian sistem OFDM ini menggunakan kanal
AWGN dan multipath kanal bawah air dimana model simulink
dapat dilihat pada gambar 6.
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Gambar 6.  Sistem OFDM dengan AWGN dan Multipath

Pada pengujian ini delay pada multipath yang digunakan
yaitu untuk permukaan sebesar 4 ms sedangkan delay untuk
dasar laut sebesar 15 ms. Pada table 2 dapat dilihat hasil
pengukuran nilai BER yang dihasilkan berkisar 0.02. Hal ini
disebabkan karena pada kanal bawah air kecepatan rambat
gelombang di bawah air sangat rendah.

C. Sistem OFDM dengan Kanal Bawah Air

Pada sistem ini menggunakan kanal bawah air yang terdiri
dari AWGN, path loss, multipath dan ambient noise. Adapun
model simulink dan parameter yang digunakan dapat dilihat
pada gambar 7.

Gambar 7. Sistem OFDM dengan Kanal Bawah Air

Pada pengujian sistem untuk kanal bawah air ini
menghasilkan nilai BER sebesar 0.5 dapat dilihat pada tabel 2.
Besarnya nilai BER yang dihasilkan disebabkan karena
banyaknya gangguan seperti sound velocity, absorption loss,
multipath dan ambient noise pada kanal bawah air.

Berikut hasil pengukuran yang telah dilakukan:

TABEL II. HASIL PENGUJIAN

Eb/No
(dB)

BER

AWGN
AWGN+Multi

path
Kanal bawah

air
0 0 0.02937 0.5017
4 0 0.02921 0.5017
8 0 0.02929 0.5028

12 0 0.02919 0.5038
16 0 0.02919 0.5042
20 0 0.02915 0.5042

V. Kesimpulan
Pada penelitian ini diperoleh bahwa sistem OFDM yang

dirancang bekerja dengan baik pada kanal AWGN. Pengujian
sistem untuk multipath bawah air dapat bekerja dengan tingkat
keberhasilan 97%. Namun pada pengujian kanal bawah air
secara keseluruhan tingkat keberhasilan sistem OFDM yang
dibuat sebesar 50%. Sehingga diperlukan proses sinkronisasi
dan estimasi kanal yang lebih baik lagi. Penelitian selanjutnya
kami akan merancang sistem OFDM yang lebih handal dan
kompleks untuk kanal bawah air sehingga dapat
diimplementasikan secara real-time.
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Abstrak—Skema (k, n) secret sharing menghasilkan n shares
menggunakan angka acak sehingga citra dapat direkonstruksi
dengan k buah shares (2≤k≤n). Namun, teknik ini memungkinkan
setiap orang yang memiliki k buah shares dapat melakukan
proses rekonstruksi. Untuk menghilangkan kecurigaan pihak
ketiga terhadap hasil enkripsi citra masukan dapat diatasi
dengan teknik pengamplopan. Dalam penelitian ini diterapkan
dua jenis metode pengamplopan yakni Digital Enveloping (DE)
dan Bit Plane Complexity Segmentation (BPCS). Kedua metode
dibandingkan dalam hal waktu sisip dan ekstraksi, fidelity, dan
tingkat pengembalian citra jika amplop yang berisi share
diberikan noise (robustness). Hasil pengujian menunjukkan
bahwa waktu sisip dan ekstrak DE jauh mengungungguli BPCS.
Tetapi dari sisi fidelity, metode BPCS sedikit lebih baik
dibandingkan dengan DE. Sedangkan untuk recovery rate dengan
distribusi uniform, DE lebih baik dibandingkan BPCS serta
untuk distribusi salt&pepper kedua metode memberikan hasil
yang hampir sama.

Kata Kunci— Kriptografi Visual; DE; BPCS Fidelity;
Robustness

I. PENDAHULUAN

Kriptografi visual adalah teknik pengamanan citra dimana
proses enkripsi dilakukan dengan membagi citra asli menjadi
beberapa shares sehingga dapat didekripsi oleh sistem visual
manusia [1]. Skema (k,n) secret sharing membentuk n buah
shares menggunakan angka acak sehingga dapat
direkonstruksi dengan menyusun minimal k shares.
Kelemahan skema ini yaitu proses rekonstruksi citra dapat
dilakukan oleh siapa saja yang memiliki minimal k shares [2].
Bhakta et al, 2013 mengatasi kelemahan tersebut dengan
menerapkan image key pada skema (k,n) secret sharing. Image
key digunakan untuk mengenkripsi citra asli sebelum dibagi
menjadi n shares [3]. Namun, cara ini juga memiliki
kekurangan yaitu citra hasil enkripsi (cipher image) masih
memperlihatkan pola citra aslinya. Untuk menghilangkan pola
citra asli pada cipher image, maka dapat digunakan teknik
pengamanan citra lainnya yaitu pengacakan, misalnya
menggunakan Non-linear Chaotic Algorithm (NCA). Hasil
analisis oleh Gao et al, enkripsi citra menggunakan NCA
menunjukkan cipher image tidak dapat dikenali, piksel-
pikselnya tidak saling berhubungan, ruang kunci yang besar
dan  keamanan yang tinggi [4]. Kemudian cipher image dibagi
menjadi n buah shares. Namun, teknik ini dapat menimbulkan
kecurigaan pihak lain.

Untuk menghilangkan kecurigaan tersebut, maka
digunakan metode pengamplopan (enveloping). Tujuannya
adalah untuk menyembunyikan shares ke dalam gambar
sebagai sampul, sehingga dapat meningkatkan keamanan
pesan. Ada beberapa teknik yang umum digunakan untuk
tujuan tersebut seperti least significant bit (LSB), sampling
error dalam image digitization, dan teknik frekuensi spasial.
Eiji Kawaguchi dan Richard O. Eason memperkenalkan
sebuah metode penyembunyian pesan yang disebut dengan Bit
Plane Complexity Segmentation (BPCS). Metode ini tidak
berdasarkan pada teknik pemrograman tetapi memanfaatkan
karakteristik penglihatan manusia yang tidak mampu
menginterpretasikan pola biner yang sangat rumit. Kelebihan
BPCS adalah memiliki kapasitas penyimpanan pesan yang
relatif besar [5]. Kapasitas pesan yang disisipkan dapat
mencapai 50% dari ukuran citra amplop [6]. Selain BPCS,
dapat digunakan metode Digital Enveloping (DE) yang
merupakan metode pengamplopan sederhana serta
menyediakan kapasitas penyimpanan pesan yang cukup besar
dan  memiliki cara kerja yang sama seperti LSB [7]. Pada
tahun 2013, Das et al melakukan pengujian menggunakan DE
pada citra amplop dan share untuk mengetahui perubahan
warna pada citra amplop. Hasil pengujian mereka
menunjukkan jika dua bit terakhir dari masing-masing piksel
citra amplop diubah dengan bit piksel share, maka perubahan
warna pada citra amplop tidak dapat dibedakan oleh sistem
visual manusia [7].

Dalam penelitian ini dibangun sebuah aplikasi untuk
pengamanan citra warna dengan menerapkan kriptografi citra
NCA dan kriptografi visual  dengan teknik pengamplopan DE
dan BPCS. Tujuan penelitian adalah membandingkan kinerja
metode pengamplopan DE dan BPCS, dalam hal: (1) waktu
penyisipan dan ekstraksi, (2) kapasitas muatan (fidelity)
menggunakan nilai PSNR, dan (3) ketangguhan (robustness)
yakni tingkat pengembalian citra asli apabila satu atau
sebagian amplop yang berisi share diberi noise.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Metode NonLinear Chaotic Algorithm (NCA)

NonLinear Chaotic Algorithm merupakan algoritma
pembangkit bilangan acak (PRNG ) yang dikembangkan oleh
Haojiang Gao, Yisheng Zhang, Shuyun Liang dan Dequn Li
dalam dengan judul “A new chaotic algorithm for image
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encryption“. Persamaan NCA memanfaatkan fungsi tangen
dan fungsi perpangkatan, sebagai berikut [4]:

dimana ∈(0,1),  i = 1,2,3,4…. n dan  >   jika  = 1/(1+β).
Sedangkan untuk parameter λ akan dijelaskan pada persamaan
berikut:

μ = 1 – β-4 > 0. Jadi persamaan NCA  didefinisikan sebagai
berikut:

dimana ∈ (0, 1), α ∈ (0,1.4], β ∈ [ 5,43], atau ∈ (0, 1), α ∈
(1.4,1.5], β ∈ [ 9,38 ], atau ∈ (0, 1), α ∈ (1.5,1.57], β ∈ [3,15].

Proses enkripsi terdiri dari RGB shuffle yang digunakan
untuk mengacak susunan RGB serta encoding yang digunakan
untuk mengubah nilai RGB. RGB shuffle dan encoding
memanfaatkan konsep multithreading, yang dibagi ke dalam 3
threads. Penjelasan masing-masing thread dapat dilihat
berikut ini:

1. Thread 1

Thread ini digunakan untuk membangkitkan deretan
bilangan acak sebanyak ,  dimana M
merupakan panjang citra dan N merupakan lebar citra,
kemudian deretan bilangan acak diduplikasi ke variabel t
dan diurutkan secara menurun. Selanjutnya bilangan acak
tersebut dikonversi dari bilangan real ke bilangan bulat
menggunakan persamaan:

dimana count dimulai dari 1 dan bertambah 1 sampai
x*10count>10size–1. Hasilnya kemudian diambil bagian
bulatnya saja. Sebagai contoh, misalkan x =
0.0005467854 dan size = 4, maka dimulai dari count = 1
sampai count = 7 diperoleh 0.0005467854*107 =
5467.854 > 103. Kemudian ambil bagian integer
||5467.854||=5467, kemudian nilai tersebut selanjutnya
dimodulokan dengan 256 dan ditampung ke dalam array
K.

2. Thread 2

Thread ini digunakan untuk mengambil nilai RGB
pada citra input dan nilainya ditampung dalam array C.

3. Thread 3

Thread ini digunakan untuk membandingkan nilai
deretan acak sebelum dan sesudah diurutkan yang
dibangkitkan pada thread 1, kemudian mengacak nilai
RGB yang diambil pada thread 2 sesuai dengan indeks
perbandingan dan ditampung dalam array C1.

Selanjutnya masuk tahap encoding dengan operasi :

C2i= (C1iC2i-1)i

dimana :

= array hasil encoding pada indeks ke-i
= array hasil RGB shuffle pada indeks ke-i

= array hasil konversi pembentukan kunci pada
indeks ke-i

Pada proses encoding nilai yang pertama kali
adalah initialization vector (IV). Initialization vector (IV)
tidak perlu rahasia tetapi harus sama nilainya pada proses
dekripsi. Setelah selesai nilai-nilai yang dihasilkan dari C2
dimasukan kembali ke dalam matriks citra, sehingga
dihasilkan cipher image.

Proses dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi dimana yang
dilakukan adalah decoding dan RGB deshuffle  yang juga
dibagi ke dalam 3 thread, hanya saja perbedaanya terletak
pada thread 3. Proses decoding dilakukan dengan meng-XOR-
kan nilai-nilai RGB-nyadengan kunci:

P1i= (PiiPi-1

dimana :
= array hasil decoding pada indeks ke-i

= array piksel cipher image pada indeks ke-i
Nilai yang pertama kali adalah initialization vector

(IV). Sedangkan proses RGB deshuffle sama seperti proses
RGB shuffle. Perbedaannya hanya terletak pada proses
perbandingan nilai acak yang sudah diurutkan dengan nilai
acak yang belum diurutkan.

B. Kriptografi Visual

Kriptografi visual terdiri dari 2 proses utama yaitu:

1. Proses pembentukan shares dengan langkah-langkah
sebagai berikut [2]:

a. Masukkan citra asli
b. Hitung lebar (w) dan panjang (h) pada citra

asli.
c. Masukkan jumlah citra share (n) dan jumlah

minimal citra share (k) yang dibutuhkan
untuk rekonstruksi.

d. Hitung RECONS = (n-k) + 1.
e. Bentuk array tiga dimensi [n][w*h][32]

untuk menyimpan setiap piksel dari jumlah
citra share (n).

f. Scan setiap piksel dari citra asli kemudian di
konversi ke 32 bit biner.

g. Lakukan expansi bit 1 pada setiap piksel citra
asli secara acak untuk membentuk jumlah
citra share (n).

h. Bentuk array satu dimensi [n] untuk
menyimpan setiap piksel dari citra share
yang telah dilakukan expansi

2. Proses rekonstruksi shares dengan langkah-langkah
sebagai berikut [2]:

a. Masukkan jumlah minimal citra share (k) yang
dibutuhkan untuk rekonstruksi.

b. Hitung panjang (h) dan lebar (w) pada masing-masing
citra share tersebut.

c. Bentuk array dua dimensi [k][w*h] untuk menyimpan
setiap piksel dari masing-masing citra share.
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d. Lakukan operasi OR pada semua citra share yang di-
input.

Simpan hasil operasi OR ke array [w*h] untuk
menghasilkan citra asli.

C. Metode Digital Enveloping (DE)

Pada proses enveloping digunakan algoritma Least
Significant Bit (LSB) dimana untuk memetakan satu piksel
dari citra asli diperlukan empat piksel citra envelope
sehingga dibutuhkan citra envelope dengan ukuran empat
kali lebih besar daripada citra asli.

Proses kerja metode DE dibagi menjadi 2 sub proses,
yakni [8]:

1. Proses Penyisipan Share dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a) Masukkan citra asli dan citra envelope kosong.
b) Hitung lebar (w) dan panjang (h) citra asli.
c) Hitung lebar (w1) dan panjang (h1) citra envelope

kosong.
d) Konversi citra envelope kosong ke dalam blok

sebanyak * .
e) Scan satu piksel dari citra asli lalu konversi ke 32 bit.
f) Ganti dua bit terakhir dari masing-masing piksel citra

envelope kosong dengan bit-bit piksel citra asli.

g) Bentuk citra envelope berisi bit-bit citra asli.
2. Proses Ekstraksi Share dengan langkah-langkah sebagai

berikut [8]:
a) Masukkan citra envelope berisi bit-bit citra asli.
b) Konversi citra envelope tersebut ke dalam blok

sebanyak * /4.
c) Ambil dua bit terakhir dari masing-masing piksel citra

envelope tersebut untuk membentuk citra asli.
d) Bentuk citra asli.

D. Metode Bit-Plane Complexity Segmentation (BPCS)

Bit-plane complexity segmentation (BPCS) merupakan
teknik steganografi yang diperkenalkan oleh Eiji
Kawaguchi dan Richard O. Eason pada tahun 1998.
Teknik ini merupakan teknik steganografi yang memiliki
kapasitas besar, karena dapat menampung data rahasia
dengan kapasitas yang relatif besar jika dibandingkan
dengan metode LSB. Metode  BPCS adalah teknik
steganografi yang tidak berdasarkan teknik pemrograman,
tetapi teknik yang menggunakan sifat penglihatan manusia,
yakni ketidakmampuan manusia menginterpretasi pola
biner yang sangat rumit [5].

Metode BPCS terdiri dari dua sub proses, yakni
penyisipan dan ekstraksi.

Proses Penyisipan Share ditempuh dengan langkah-
langkah sebagai berikut [5]:

a. Cover image dengan sistem PBC diubah menjadi
sistem CGC, kemudian gambar tersebut di-slice
menjadi bit-plane dalam bentuk gambar biner. Setiap
bit-plane mewakili bit dari setiap piksel pada gambar.

b. Segmentasi setiap bit-plane pada cover image menjadi
informative dan noise like region dengan menggunakan
nilai batas / threshold (α0).  Nilai umum dari α0 = 0,3.

c. Kelompokkan pesan rahasia menjadi rangkaian blok
rahasia.

d. Jika blok (S) kurang kompleks dibandingkan dengan
nilai batas, maka lakukan konjugasi terhadap S untuk
mendapatkan (S*) yang lebih kompleks..

e. Sisipkan setiap blok pesan rahasia ke bit-plane yang
merupakan noise-like region (atau gantikan semua bit
pada noise-like region). Jika blok S dikonjugasi, maka
simpan data pada “conjugation map”.

f. Sisipkan juga conjugation map seperti yang dilakukan
pada blok pesan rahasia.

g. Ubah stego-image dari sistem CGC menjadi sistem
PBC.

Proses Ekstraksi Share dengan langkah-langkah yang
merupakan kebalikan dari proses penyisipan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Langkah – langkah pelaksanaan penelitian dijelaskan
sebagai berikut:

1. Melakukan kajian pustaka terkait dengan metode
NCA, Kriptografi Visual, DE dan BPCS.

2. Memahami proses kerja dari metode NCA,
Kriptografi Visual, DE dan BPCS.

3. Analisis kebutuhan, untuk menggambarkan skema
kerja penelitian seperti terlihat pada Gambar 1 dan
Gambar 2 berikut ini.

Gambar 1. Proses penyisipan
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Gambar 2. Proses ekstraksi

4. Merancang antar muka dan basis data
5. Membuat program
6. Melakukan pengujian terhadap kedua metode
7. Menarik kesimpulan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Tampilan awal program berisi 3 pilihan, yakni:
Embedding, Ekstraksi dan Pengujian seperti terlihat pada
Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3.  Tampilan awal program

Apabila dipilih pengujian, maka tampilannya seperti
Gambar 4 berikut ini

Gambar 4. Tampilan pengujian

Pengujian waktu kedua metode pengamplopan
menggunakan 2 jenis komputer dengan tampilan seperti
Gambar 5 dan Gambar 6 berikut ini.

Gambar 5. Tampilan pengujian waktu penyisipan

Gambar 6. Tampilan pengujian waktu ekstraksi

B. Hasil pengujian waktu Penyisipan dan Ekstraksi

TABLE I. PENGUJIAN WAKTU PENYISIPAN

Dari Tabel I dapat dilihat bahwa semakin besar  ukuran
citra dan semakin banyak  jumlah share mengakibatkan waktu
sisip yang semakin lama. Kemudian tabel tersebut diperoleh
waktu sisip rata-rata gabungan komputer 1 dan 2 adalah 4.235
detik dan 26.27 detik untuk metode DE  dan  metode BPCS
secara berturut-turut. Sementara simpangan baku gabungan
diperoleh 1.398 detik untuk DE dan 7.832 detik untuk metode
BPCS. Dari hasil rata-rata gabungan diperoleh bahwa rasio
waktu sisip antara metode DE dengan metode BPCS  adalah 1
: 6.202. Sementara untuk simpangan baku gabungan diperoleh
bahwa rasio antara metode DE dengan BPCS adalah 1 : 5.6.
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui waktu yang
dibutuhkan DE dan BPCS dalam proses penyisipan dan
ektraksi share. Untuk pengujian waktu digunakan 2 spesifikasi
komputer berbeda yakni: laptop RAM: 2GB dan CPU Intel
Core i3-5010U, 2.10GHz (komputer 1) dan laptop RAM :
2GB dan CPU Intel Core i3-2330M, 2.20GHz (komputer 2)
dengan ukuran citra 64 x 64, 96 x 96, dan 128 x 128 dengan
jumlah share = 4 sampai 10 untuk proses penyisipan. Hasil
pengujian dapat dilihat pada tabel I sampai dan tabel IV di
bawah ini.
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Berdasarkan Tabel I di atas dibentuk Tabel II untuk
melihat perubahan waktu sisip maksimum dan minimum
akibat penambahan 1 buah share, masing-masing untuk
komputer 1 dan komputer 2 sebagai berikut:

TABLE II. PERUBAHAN WAKTU EKSTRAK UNTUK PENAMBAHAN SHARE

Dari Tabel II diperoleh bahwa semakin besar ukuran citra
dan dengan penambahan 1 share mengakibatkan perubahan
waktu semakin besar baik minimum maupun maksimum untuk
komputer 1 dan komputer 2. Metode BPCS  mengalami
perubahan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan
metode  DE.

Untuk mengetahui waktu ekstraksi dari kedua metode
maka dilakukan pengujian pada Tabel III di bawah ini.

TABLE III. PENGUJIAN WAKTU EKSTRASI

Dari Tabel III di atas dapat dilihat bahwa ukuran citra dan
jumlah share yang digunakan dalam proses ekstrak akan
menambah waktu ekstraksi. Kemudian dari kedua tabel
tersebut diperoleh waktu ekstrak rata-rata gabungan dengan
komputer 1 dan 2 untuk metode DE adalah 2.225 detik dan
12.611 detik untuk metode BPCS. Sementara simpangan baku
gabungan diperoleh 0.996 detik untuk metode  DE dan 5,693
detik untuk metode BPCS. Dari hasil rata-rata gabungan
diperoleh rasio waktu ekstrak antara metode DE dengan
metode BPCS  adalah 1 : 5.667. Sementara untuk simpangan

baku gabungan diperoleh rasio antara metode DE dengan
BPCS adalah 1 : 5.741.

Kemudian dari Tabel III diperoleh Tabel IV berikut ini
untuk melihat perubahan waktu akibat penambahan 1 buah
share.

TABLE IV. PERUBAHAN WAKTU EKSTRAKSI UNTUK PENAMBAHAN
SHARE

Dari Tabel IV diperoleh bahwa penambahan 1 share dan
peningkatan ukuran citra dalam proses ekstraksi akan
mengakibatkan perubahan waktu semakin besar baik untuk
komputer 1 maupun komputer 2, baik waktu minimum
maupun waktu maksimum. Metode BPCS  mengalami
perubahan waktu yang lebih besar dibandingkan dengan
metode  DE.

C. Hasil Pengujian Kapasitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
pengaruh kapasitas share yang disisipkan terhadap kualitas
amplop dengan melakukan perbandingan antara amplop yang
sudah disisip share menggunakan metode DE atau BPCS
dengan yang asli. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel V
berikut ini.

TABLE V. PENGUJIAN KAPASITAS AMPLOP

Dari  Tabel V dapat dilihat bahwa nilai rata-rata PSNR
untuk DE adalah 34,673 dan untuk BPCS adalah 39,694.
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D. Hasil Pengujian Robustness

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ketangguhan
(robustness) kedua metode untuk tetap menjaga share
(informasi) yang ada di dalam amplop  meskipun sudah diberi
noise terhadap amplop tersebut dengan nilai probabilitas yang
berbeda-beda yang semakin lama semakin besar. Hasil
pengujian dapat dilihat pada Tabel VI berikut ini.

TABLE VI. HASIL PENGUJIAN KETANGGUHAN TERHADAP
NOISE

Berdasarkan PSNR yang dihasilkan pada Tabel VI, nilai
probabilitas yang dapat ditoleransi untuk jenis noise uniform
untuk ketiga ukuran citra adalah di bawah 0,01 dan untuk
noise salt & pepper dengan ukuran citra 128x128 dan
192x192 adalah di bawah 0,003. Sedangkan untuk ukuran
citra 256x256 adalah 0.002 pada metode DE. Pada metode
BPCS nilai probabilitas yang dapat digunakan untuk noise
uniform dengan ukuran citra 128x128 adalah di bawah 0.006
sedangkan untuk ukuran citra 192x192 dan 256x256 adalah di
bawah 0,009. Kemudian untuk noise salt & pepper nilai
probabilitas yang dapat digunakan di bawah 0,002 pada citra
256x256 serta di bawah 0.001 pada citra 128x128 dan
192x192.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kedua metode
pengamplopan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Waktu eksekusi penyisipan dan ekstraksi DE jauh
lebih efisien dibandingkan dengan BPCS.

Penambahan jumlah share dan ukuran citra akan
meningkatkan waktu eksekusi dimana perubahan
waktu lebih cepat dialami oleh BPCS.

2. Fidelility BPCS sedikit lebih baik dibandingkan
dengan DE

3. Metode DE lebih tangguh dibandingkan dengan
BPCS saat menggunakan noise uniform,  sementara
untuk noise salt & pepper kedua metode mempunyai
tingkat ketangguhan yang hampir sama.

Adapun saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan
berikutnya adalah:

1. Untuk mengingkatkan keamanan dan ketangguhan
metode DE, beberapa kemungkinan perbaikan yang
dapat dilakukan, seperti:
a. Mengubah metode penyisipan sekuensial

dengan metode yang lebih acak, misalnya
dengan menerapkan generator modulo atau
pengacakan lainnya sehingga lebih sulit bagi
penyerang mendapatkan data yang
disembunyikan

b. Menerapkan metode penyisipan parity
checker sehingga pengubahan piksel amplop
hanya dilakukan dengan aturan parity genap
atau ganjil

2. Untuk metode BPCS perlu dipikirkan cara
meningkatkan waktu eksekusinya karena dari sisi
keamanan metode ini lebih baik
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Abstrak— Steganografi merupakan seni dan ilmu untuk
menyamarkan pesan dan termasuk teknik yang kuat untuk
menyisipkan pesan rahasia di dalam citra. Tedapat banyak
metode implementasi LSB diantaranya formasi 2-3-3 dan Linear
Congruential Generator (LCG). Penelitian ini membandingkan
kedua metode tersebut berdasarkan kapasitas penyisipan, waktu
eksekusi dan ketahanan terhadap noise yang akan diukur
menggunakan MSE dan PSNR. Hasil dari penelitian ini
mendapatkan secara keseluruhan metode formasi 2-3-3 lebih
baik.

Kata Kunci— Formasi 2-3-3; LCG; Metode Steganografi

I. PENDAHULUAN

Steganografi merupakan seni untuk menyamarkan
komunikasi dengan cara menyisipkan informasi dalam citra
[1]. Algoritma Least Significant Bit(LSB) merupakan salah
satu metode sederhana yang digunakan dalam steganografi,
dengan metode ini kapasitas penyisipan pesan relatif kecil
disebabkan jumlah pesan yang banyak dalam citra akan
mempengaruhi tampilan citra, sementara kebutuhan akan hal
itu semakin meningkat [1][4][5][6]. Beberapa penelitian sudah
dikembangkan untuk mengatasi masalah ini diantaranya
dengan menggunakan metode Linear Congruential Number
Generator (LCG) [1][3][7] ataupun metode formasi 2-3-3
[8][9][10]. Adanya kebutuhan akan peningkatan penyisipan
pesan dalam citra dengan metode steganografi[5][4][6],
menyebabkan perlunya hasil dari kedua penelitian diuji untuk
mendapatkan metode yang paling baik ditinjau dari segi
jumlah pesan yang disisip maupun kualitas citra hasil yang
didapatkan. Untuk mendapatkan hasil yang tepat perlu
dilakukan kajian dan penelitian mendalam untuk
membandingkan keduanya baik dari segi data, cara menguji
hingga teknik ujicoba ketahanan citra hasil steganografi.
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah membandingkan
perfomansi dari kedua metode ditinjau dari segi (1) waktu
eksekusi proses penyisipan dan ektraksi, (2) kapasitas muatan
(imperceptibility) menggunakan nilai MSE dan PSNR, dan (3)
ketangguhan (robustness) yakni tingkat pengembalian citra
hasil diberikan pengolahan citra berupa kontras dan noise salt.

II. STEGANOGRAFI

Steganografi merupakan seni dan ilmu untuk
menyembunyikan pesan sehingga tidak diketahui orang lain,
memiliki perbedaan yang sangat kontras dengan kriptografi
karena keberadaan pesan tidak disamarkan tapi isinya
dikaburkan, keuntungannya pengiriman pesan tidak menarik
perhatian penerima ataupun orang lain [7].

A. Metode LSB (Least Significant Bit)

Teknik Steganografi dengan menggunakan metode Least
Significant Bit (LSB) adalah teknik yang paling sederhana dan
sering digunakan untuk memasukkan informasi pada
coverfile[4]. LSB menggunakan bit terendah dalam bilangan
biner, hal ini merupakan hal penting dalam konsep
penyimpanan data komputer dan pemrograman yang berlaku
untuk urutan dimana data tersebut akan disusun, disimpan dan
dikirimkan[5]. Biasanya, tiga bit dari setiap pixel dapat
menyembunyikan pesan dalam gambar dengan LSB untuk
setiap byte pada gambar 24 bit.

Gambar 1. Blok diagram dari steganografi

Menggunakan LSB untuk meyembunyikan sebuah data
rahasia ke dalam gambar dapat mengoptimalkan kapasitas dari
jumlah data rahasia yang dapat disembunyikan dan dari
gambar yang sudah disisipkan data rahasia tersebut tidak
terlihat perbedaan hasil yang jelas ketika di lihat dengan indra
visual manusia, karena LSB bekerja dengan cara menyisipkan
data rahasia pada satu atau lebih bit terendah atau bit yang
paling kanan pada salah satu atau ketiga byte warna dari
warna RGB pada satu piksel gambar [6]. Jika menggunakan
gambar  24-bit, setiap bit warna merah (Red), hijau (Green)
dan biru (Blue) dapat digunakan, yang merepresenteasikan 1.
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byte. Dengan kata lain, satu pixel dapat menyimpan 3 bit
pesan. Sebuah gambar dengan ukuran 800 × 600 pixel, dapat
menampung pesan rahasia sebanyak 1,440,000 bits atau
180,000 byte data penyisipan [7]. Misalnya 3 pixels dari
gambar 24-bit seperti terlihat di bawah ini:

(00101101 00011100 11011100)

(10100110 11000100 00001100)

(11010010 10101101 01100011)

Jika data 200 diubah menjadi biner 11001000, akan
disisipkan ke dalam gambar dengan LSB, maka hasil
penyisipan seperti berikut ini:

(00101101 00011101 11011100)

(10100110 11000101 00001100)

(11010010 10101100 01100011)

B. Metode LSB Formasi 2-3-3

Tidak jauh berbeda dengan LSB, pada Enhanced Least
Significant Bit (Enhanced LSB) dilakukan peningkatan dalam
penyembunyian pesan yang awalnya hanya penyisipan pada 1
digit paling kanan, kini ditingkatkan  dengan formasi 2-3-3
substitusi. Dengan menggunakan Enhanced LSB, keberadaan
data yang disembunyikan lebih sulit untuk di deteksi dan
dibutuhkan tidak hanya satu warna untuk
menyembunyikannya. Sebagai contoh bit data rahasia yang
pertama dan kedua di sembunyikan pada byte warna merah
pada warna RGB, kemudian byte warna hijau
menyembunyikan bit data rahasia yang ketiga, keempat dan
kelima, selanjutnya bit data rahasia keenam, ketujuh dan
kedelapan disembunyikan pada byte warna biru. Dengan
formasi 2-3-3 substitusi ini maka setiap 1 pixel dari citra
penampung dapat menampung 1 karakter pesan [9]. Misalnya
8 bit pesan akan disisipkan  2 bit ke R, 3 bit ke G dan 3 bit ke
B. Secara detail akan dijelaskan pada gambar 2 (a) dan
(b)[10].

Gambar 2(a) dan (b) Penyisipan  Bit ke dalam Gambar

C. Metode LSB Linear Congruential Generator (LCG)

Standar minimal metode linear Congruential Generator
(LCG) [1] biasanya digunakan untuk men-generate bilangan
acak yang digunakan untuk mencocokan lokasi bit tertentu
dalam gambar dimana bit data rahasia tersimpan. Metode ini
merupakan salah satu pembangkit bilangan acak paling baik
terutama untuk penggunaan memori komputer.

Formulasinya dijelaskan dibawah ini.

Xn+1 = (aXn + c) mod m

Dimana:
X0 adalah nilai awal, batasan nilai ; 0 <=X0 < m
a adalah pengali (multiplier); a ≥ 0
c adalah penbamahan (increment); c ≥ 0
m adalah modulus ; m > X0, m > a, m > c
Urutan bilangan acak yang muncul < Xn > diperolah dari
pengaturan
Xn+1 = (aXn + c) mod m, n ≥ 0
Xn memilih antara [0, m-1], n ≥0
Bilangan acak sebelumnya Xi, maka bilangan acak berikutnya
Xi+1 yang dibangkitkan dengan;
X i+1 = f (Xi, X i-1,…., X i-n+1)(mod m) = (aix i+ a2 x i-1 +…+ an x i-

n+1 + c )(mod m) [1][6]
Urutan bilangan acak linier didefenisikan oleh m, a, c dan X0

yang memiliki periode penuh, jika dan hanya jika memenuhi
persyaratan berikut ini;
Bilangan positif yang dibagi m dan c adalah 1
Jika q bilangan prima yang membagi m, maka q membagi

a -1
Jika 4 membagi m, maka 4 membagi a -1

Tambahan, nilai m harus lebih besar sehingga periode
tidak lebih dari m element. Nilai dari m mengharuskan
komputeasi yang cepat dari (aXn+c) misalnya, kecepatan
men-generate bilangan random.

D. Metode Pengukuran

Teknik Steganografi diukura berdasarkan dua atribut yaitu
impercepbility dan kapasitas, yang akan diukur menggunakan
Mean squared Error (MSE) dan Peak Signal to Noise Ratio
(PSNR) diantara gambar asli dan gambar stego yang sudah
disisipkan pesan rahasia. [10]. Persamaan yang digunakan
dalam metode PSNR terlihat seperti dibawah ini (2).

Dimana L adalah puncak level sinyal untuk gambar. Nilai
dari MSE dihiutung berdasarkan(3).

III. METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi metode eksperimen untuk
mengetahui dampak menggunakan seleksi pixel bervariasi dan
acak selama proses penyisipan dari segi imperceptibiliy dan
kapastias penyimpanan. Metode ini menunjukkan standarisasi
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prakek yang digunakan untuk memanipulasi variabel bebas
yang digunakan untuk menganalisa data yang dibangkitkan.

Gambar 3. Framework dari sistem

Pengujian akan dilakukan untuk mendapatkan data
perbandingan untuk kedua metode yang akan menggunakan
dataset dengan tipe data BMP, JPG dan PNG berdasarkan;

a) Waktu eksekusi penyisipan dan ekstraksi.

b) Kecepatan penyisipan dan kapasitas dari kedua
metode.

c) Ketahanan dari setiap metode dari proses pengolahan
citra berupa peningkatan kontras dan penmbahan
noise salt menggunakan aplikasi photoshop.

IV. HASIL PENGUJIAN

Implementasi dari kedua metode dalam penelitian ini
menggunakan pemrograman c# dan akan menguji gambar
sebanyak 20 buah terdiri dari 10 BMP, 5 JPG dan 5 PNG.

A. Hasil

Pada Gambar 4(a) dibawah memperlihatkan proses
penyisipan pesan dengan formasi 2-3-3 dan Gambar 4(b)
untuk metode LCG yang terdiri dari 4 level (level1, level2,
level3 dan level4). Level ini merepresentasekan jumlah bit
yang disisipkan.

(a)

Gambar 4 (a) dan (b) Contoh Penyisipan Kedua Metode

Proses ekstraksi pesan khusus untuk LCG akan benar
(kembali ke data awal) jika level yang dipilih saat ektraksi
sama dengan level saat penyisipan. Gambar 5(a)
memperlihatkan proses ektrasksi pesan dengan formasi 2-3-3
dan Gambar 5(b) untuk metode LCG, dimana levelnya
(level1) sudah dipilih sebelum proses ekstraksi.

(a)

Gambar 5 (a) dan (b) Contoh Ektraksi Kedua Metode

B. Hasil Pengujian Efisiensi Waktu Terbaik

Proses penyisipan dan ekstraksi menghasilkan waktu yang
berbeda untuk setiap prosesnya, sehingga untuk mendapatkan
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hasil yang lebih baik maka setiap proses akan dilakukan
sebanyak 3 kali. Tabel I dibawah ini adalah hasil penyisipan
dan ekstraksi kedua metode dengan 20 dataset.

TABEL I. WAKTU PENYISIPAN DAN EKSTRAKSI

Keterangan.

Y = Yes (Ekstraksi berhasil sesuai data awal).

F  = Fail (Embedding dan Ekstraki gagal, program tidak

melanjutkan proses)

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa waktu penyisipan
dan ekstraksi formasi 2-3-3 jauh lebih efisien
dibandingkan dengan dengan metode LCG.

C. Hasil Pengujian Maksimum Penyisipan Pesan

Pengujian ini untuk mendapatkan dampak kapasitas
penyisipan dengan kualitas dari gambar stego yang akan
diukur dengan MSE dan PSNR dengan citra asli, prsesnya
terlihat pada gambar 6 dibawah ini.

Gambar 6. Form Pengjujian MSE dan PSNR Gambar Stego

Tabel 2 dibawah ini merupakan hasil dari keseluruhan dataset
yang telah di uji, untuk menentukan kapasitas dari metode
yang lebih baik untuk proses penyisipan ke dalam gambar.

TABEL II. HASIL PENGUJIAN KAPASITAS PENYISIPAN

Dari Tabel II diatas didapatkan untuk ketiga tipe gambar
yaitu BMP, JPG dan BMP, dengan metode Formasi 2-3-3
untuk semua gambar proses penyisipan dan ekstraksi berhasil
dilakukan dengan rata-rata PSNR = 62,9496; sedangkan untuk
metode LCG Level 1 rata-rata PSNR = 68,4055; rata-rata
PSNR Level 2 = 64,7219; rata-rata PSNR Level 3 = 62,7398;
dan rata-rata PSNR Level 4 = 58,8745 tapi proses penyisipan
dan ekstraksi tidak berhasil untuk semua data, terjadi
kegagalan (F) pada gambar BMP karena tidak dapat diproses
diakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah pesan dengan
aturan dalam pemrosesannya. Jika ditinjau dari segi
keberhasilan penyisipan dan ekstraksi pada dataset yang
digunakan, maka secara keseluruhan metode formasi 2-3-3
lebih baik dari segi jumlah penyisipan pesan. Jika
dibandingkan dengan LCG, kualitas PSNR formasi 2-3-3 lebih
baik daripada LCG Level 3 dan 4 tapi tidak untuk Level 1 dan
2.

D. Hasil Pengujian Ketahanan Data

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ketangguhan
(robustness) kedua metode untuk tetap menjaga pesan yang
ada di dalam gambar stego meskipun sudah ditambahkan
noise contrast dan salt dengan aplikasi photoshop. Tabel 3
dibawah ini merupakan hasil  pengujian ketangguhan gambar
stego terhadap noise.

TABEL III. HASIL PENGUJIAN KETAHANAN DATA

Dari Tabel III diatas, penambahan noise yang dilakukan
dengan photoshop untuk peningkatan constrast dimulai dari 1,
5, 10 dan 11 peningkatan contrast tidak dilanjutkan lagi
karena kedua metode sudah gagal melakukan ektraksi ke data
awal. Dari hasil pengujian peningkatan contrast hanya metode
LCG Level 2 yang dapat mengesktraksi data sesuai data awal
dan lebih baik dibandingkan metode Formasi 2-3-3 tapi secara
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keseluruhan Formasi 2-3-3 lebih baik dibanding LCG Level 1,
3 dan 4. Sedangkan untuk pemberian noise salt dengan
penambahan noise sebesar 0.1 kedua metode dinyatakan gagal
mengekstraksi data sesuai data awal, metode Formasi 2-3-3
mampu mengektraksi tapi tidak sesuai data awal sedangkan
metode LCG gagal karena program tidak mampu
menyelesaikan proses.

V. Kesimpulan Dan Saran

A. KESIMPULAN
Setelah melihat hasil dan kinerja kedua metode LSB

berdasarkan waktu eksekusi, imperceptiblity, dan ketahanan
data, kesimpulan yang didapatkan bahwa formasi 2-3-3 lebih
efisien dibandingkan dengan LCG dan Imperceptibility
formasi 2-3-3 lebih baik dibandingkan LCG Level 3 dan 4
tetapi tidak untuk Level 1 dan 2.

B. SARAN

Untuk meningkatkan hasil perbandingan dari kedua
metode tersebut, beberapa kemungkinan perbaikan yang dapat
dilakukan, seperti melakukan penyisipan dan ekstraksi kedua
metode secara bersamaan (paralel) untuk mendapatkan waktu
eksekusi yang lebih baik dan melakukan pengujian terhadap
noise yang ditambahkan dengan aplikasi yang lebih baik
misalnya matlab sehingga hasil pengujian ketangguhan kedua
metode akan lebih tepat.
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Abstrak— Salah satu jenis kanker yang mampu diidentifikasi
dengan menggunakan teknologi Magnetic Resonance Imaging
(MRI) adalah kanker payudara. Kanker payudara masih
merupakan penyebab utama dunia kematian.Oleh karena itu
deteksi dini penyakit ini diperlukan. Dalam mengidentifikasi
kanker payudara, dokter atau ahli radiologi menganalisis hasil
gambar resonansi magnetik yang disimpan dalam format
Komunikasi Imaging Digital di Medicine (DICOM). Dibutuhkan
keterampilan dan pengalaman yang cukup untuk diagnosis yang
tepat, dan akurat, sehingga perlu untuk membuat aplikasi
pengolahan gambar digital dengan memanfaatkan proses
segmentasi objek dan deteksi tepi untuk membantu dokter atau
ahli radiologi dalam mengidentifikasi kanker payudara.
Segmentasi citra MRI menggunakan deteksi tepi untuk
identifikasi kanker payudara dengan menggunakan metode
grayscale dengan mengubah format dalam gambar skala
keabuan, kemudian dilanjutkan dengan thresholding menjadi
citra biner dan selanjutnya proses deteksi tepi menggunakan
Robert Operator. Dari 20 yang diuji gambar input untuk
menghasilkan gambar dengan penampilan garis batas masing-
masing daerah atau objek yang terlihat dan tidak ada ujungnya
dipotong, dengan waktu komputasi rata-rata kurang dari satu
menit.

Kata Kunci— Segmentation; MRI; Edge Detection; Breast
Cancer.

I. PENDAHULUAN

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah teknik
pencitraan medis yang digunakan dalam radiologi untuk
memvisualisasikan struktur internal secara rinci. Alat ini
menghasilkan kontras yang baik sehingga berguna pada
pencitraan otak, otot, jantung, dan kanker dibandingkan
dengan teknik pencitraan medis yang lain seperti Computed
Tomography (CT) atau sinar- X. [1].Salah satu jenis kanker
yang mampu diidentifikasi dengan menggunakan teknologi
MRI ini adalah kanker payudara.Kanker payudara masih
merupakan penyebab kematian utama dunia. Di Indonesia,
kanker payudara adalah jenis kanker dengan penderita
terbanyak setelah kanker serviks. Sebagian besar kasus kanker
payudara terjadi pada wanita di atas 50 tahun.Kanker payudara
tak hanya merupakan penyakit khusus kaum hawa, kanker
payudara juga bisa menyerang kaum pria, walaupun
prosentasenya hanya satu persen dari semua kasus yang
tercatat hingga kini. Penyakit yang cukup mematikan ini juga

menyerang kaum muda berusia belasan tahun.Oleh karena itu
deteksi dini terhadap penyakit ini sangat dibutuhkan. [2]

Dalam mengidentifikasi kanker payudara, biasanya dokter
atau radiologis menganalisa image hasil Resonansi Magnetik
yang disimpan dalam format Digital Imaging Communication
In Medicine (DICOM). Dibutuhkan keahlian dan pengalaman
yang cukup agar diagnosa yang diberikan tepat dan akurat,
sehingga penanganannya pun dapat dilakukan dengan bijak.
Oleh karena demikian, penulis merasa perlu untuk membuat
sebuah aplikasi pengolahan citra digital dengan memanfaatkan
proses segmentasi dan deteksi tepi objek untuk membantu
dokter atau radiologis dalam mengidentifikasi kanker
payudara.

Segmentasi citra ditujukan untuk mendapatkan objek-
objek yang terkandung didalam citra dan memisahkannya dari
latar belakangnya, sedangkan deteksi tepi dilakukan untuk
memperoleh tepi-tepi objek [3,4].Dalam hal ini deteksi tepi
dilakukan dengan menggunakan salah satu deteksi tepi orde
pertama, yang bekerja dengan menggunakan turunan atau
diferensial orde pertama yakni operator Roberts. Sebelumnya,
penelitian untuk mengidentifikasi kanker payudara dari citra
medis telah berhasil dilakukan oleh Nurhasanah dan Andi
Ihwan [2] dengan memanfaatkan deteksi tepi turunan kedua
yakni Laplacian Of Gaussian dengan menggunakan citra
mamogram yang mampu memproses masing-masing citra
dalam waktu kurang dari 1 detik. Penelitian yang sama juga
pernah dilakukan oleh Dane Kurnia Putra dkk [5] , dengan
menggunakan metode Wavelet Haar, namun umumnya
menggunakan citra medis hasil mamografi. Sedangkan
penelitian untuk mengidentifikasi kanker payudara
menggunakan citra medis hasil Magnetic Resonance masih
jarang ditemukan, karena penelitian dengan memanfaatkan
citra medis hasil MRI lebih banyak ditujukan untuk
mengidentifikasi kanker otak pada manusia. Selain itu, dokter
atau radiologis belum dapat mendiagnosa secara pasti
keberadaan kanker payudara hanya berdasarkan hasil
pemeriksaan MRI, diperlukan pemeriksaan klinis lebih lanjut
untuk memastikan pasien positif atau negatif teridentifikasi
kanker payudara.Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti
pemrosesan citra medis hasil MRI dengan menggunakan
metode deteksi tepi ini untuk membantu dokter atau radiologis
dalam mengidentifikasi kanker payudara.
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Adapun aplikasi segmentasi citra MRI menggunakan
metode deteksi tepi ini dibangun menggunakan Delphi XE5,
diharapkan nantinya aplikasi ini dapat membantu kinerja tim
medis khususnya dibagian radiologi.

A. Kanker Payu Dara

Kanker payudara (Carcinoma mammae) dalam bahasa
inggrisnya disebut breast cancer  merupakan kanker pada
jaringan payudara. Kanker ini paling umum menyerang
wanita, walaupun laki-laki juga punya potensi terkena akan
tetapi kemungkinan sangat kecil dengan perbandingan 1
diantara 1000. Kanker ini terjadi karena pada kondisi dimana
sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normalnya,
sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat
dan tidak terkendali, atau kanker payudara sering didefinisikan
sebagai suatu penyakit neoplasma yang ganas yang berasal
dari parenchyma. Penyakit ini diklasifikasikan oleh World
Health Organization (WHO) dimasukkan ke dalam
International Classification of Diseases (ICD) dengan urutan
ke 17.

B. Digital Imaging Communication In Medicine (DICOM)

Pengertian DICOM (Digital Imaging dan Communications
in Medicine) adalah standar penanganan untuk menyimpan,
mencetak, dan mengirimkan informasi dalam pencitraan
medis. Pencitraan medis ini dapat berupa hasil rekam medis
dari peralatan medis seperti: Rontgen / Sinar X, CT-Scan
(Computed Tomograpy), USG (Ultra Sono Grapy), juga
pencatatan sinyal, grafik dan data dari peralatan di ruang ICU
(Intensif Care Unit), serta data-data pasien dalam satu file.
Dan ini termasuk definisi format file dan jaringan protokol
komunikasi. Protokol komunikasi merupakan protokol
aplikasi yang menggunakan TCP / IP untuk berkomunikasi
antara sistem. File DICOM dapat dipertukarkan antara dua
entitas yang mampu menerima data gambar dan pasien dalam
format.

Gambar 1. Citra Mamografi

Pemegang hak cipta untuk standar ini adalah The National
Electrical Manufacturers Association (NEMA).Dan DICOM
sendiri dikembangkan oleh Komite Standar DICOM dengan
anggota yang sebagian juga anggota NEMA. DICOM
memungkinkan integrasi scanner, server, workstation, printer
dan perangkat keras jaringan dari beberapa produsen menjadi
sebuah gambar yang dikenal dengan format PACS ( Picture
Archiving and Communication Systems). Saat ini DICOM
telah diadopsi secara luas oleh rumah sakit dan membuat

terobosan dalam aplikasi yang lebih kecil, seperti penggunaan
oleh dokter gigi, dan kantor praktek dokter.

Untuk pada monitor, proyektor, dan printer terdapat teknik
penggambaran citra DICOM secara visual yang disebut
DICOM Simulation. Dan gambar yang dihasilkan berupa
gambar dengan 16 gradasi warna grayscale yang akurat,
sehingga para medis dapat memberi diagnosa berdasarkan
perbedaan warna gambar yang terlihat.Namun tidak semua
proyektor dapat menampilkan gambar DICOM secara benar
dan sesuai dengan standar DICOM. Jika terjadi kesalahan
dalam menampilkan warna, maka akan berakibat hasil
diagnosa yang salah dari tenaga medis, sehingga dapat
membahayakan keselamatan pasien dikarenakan penanganan
medis yang salah. Untuk itu dibutuhkan proyektor untuk
diagnosa kesehatan yang mempunyai fitur DICOM Simulation
agar dapat menampilkan file-file DICOM, sehingga gambar
yang dihasilkan mampu menghasilkan warna yang benar dan
sesuai dengan standar DICOM.[6].

C. Deteksi Tepi

Deteksi tepi berfungsi untuk memperoleh tepi objek.
Deteksi tepi memanfaatkan perubahan nilai intensitas yang
drastis pada batas dua  area. Definisi tepi di sini adalah
“himpunan piksel yang terhubung yang terletak pada batas dua
area” [7].Perlu diketahui, tepi sesungguhnya mengandung
informasi yang sangat penting.Informasi yang diperoleh dapat
berupa bentuk maupun ukuran objek.Umumnya, deteksi tepi
menggunakan dua macam detektor, yaitu detektor baris (Hy)
dan detektor kolom (Hx). Beberapa contoh yang tergolong
jenis ini adalah operator Roberts, Prewitt, Sobel, dan Frei-
Chen.

Deteksi tepi dapat dibagi menjadi dua golongan. Golongan
pertama disebut deteksi tepi orde pertama, yang bekerja
dengan menggunakan turunan  atau diferensial orde pertama.
Termasuk kelompok ini adalah operator Roberts, Prewitt, dan
Sobel.Golongan kedua dinamakan deteksi tepi orde kedua,
yang menggunakan turunan orde kedua. Contoh yang
termasuk  kelompok ini adalah Laplacian of Gaussian (LoG).
[8].

II. METODE PENELITIAN

Segmentasi citra MRI menggunakan deteksi tepi untuk
identifikasi kanker payudara ini  menggunakan tahapan
metode sebagimana tampak pada Gambar 2 berikut:
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Gambar 2. Tahapan metode segmentasi

A. Algoritma Grayscaling

Berikut algoritma untuk proses grayscaling mengambil
nilai rata-rata dari citra color sbb:

Rata-rata =  (Red+Green+Blue)/3                                     (1)

B. Algoritma Proses Tresholding

Tresholding digunakan untuk mengatur jumlah derajat
keabuan yang ada pada citra. Dengan menggunakan
tresholding maka derajat keabuan bisa kita ubah nilainya
secara dinamis, untuk bisa menentukan citra yang kita
perlukan, dalam penerapan algoritmanya penulis
menggunakan trackbar sebagai penentu derajat keabuannya.

Rumus dasar :

Graysscale= b.int(w/a)/Grayscale = b.int(256/a)                   (2)

C. Algoritma Binerisasi

Untuk mengkonversi citra RGB ke Biner, citra tersebut
terlebih dahulu telah dikonversi ke bentuk grayscale, dan pada
pembahasan ini, akan langsung dibuat suatu algoritma untuk
mengkonversi citra RGB ke citra Biner yang dimana
didalamnya sudah digabungkan juga dengan perintah untuk
mengkonversi citra ke bentuk Grayscale terlebih dahulu.

Rumus :

Jika Grayscale<255 maka Grayscale =0,

Jika tidak maka Grayscale =255 (3)

D. Algoritma Deteksi Tepi Robert

Metode Robert adalah nama lain dari teknik differensial
yang dikembangkan, yaitu differensial pada arah horizontal
dan arah vertikal, dengan ditambahkan proses konversi biner
setelah dilakukan differensial. Adapun bentuk operator
Roberts adalah, jika f adalah citra yang akan dikenai operator
Roberts. Maka, nilai operator Roberts pada (y, x) didefinisikan
sebagai :

r(y,x)=√((z_1-z_4 )^2+(z_3-z_2 )^2 ) (4)

Dalam hal ini,

z1 = f(y, x), z2 = f(y, x+1), z3 = f(y+1, x),

dan z4 = f(y+1,x+1). (5)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengubah citra dalam derajat keabuan (grayscale)
dilakukan dengan cara memilih tombol “Convert Ke
Grayscale” . Proses grayscale dengan menggunakan salah satu
citra ujicoba ini membutuhkan waktu sebanyak 45 mili
seconds (ms). Proses pengambangan (tresholding) ini nilai
ambang yang digunakan adalah T=145 . Dalam proses
binerisasi ini, terlihat antara obyek sel kanker dengan latar
belakangnya langsung terpisahkan dengan sendirinya.
Walaupun sebelumnya telah dibahas tentang proses
tresholding yang menghasilkan citra biner, proses binerisasi
memiliki algoritma proses yang sedikit berbeda dengan
algoritma proses tresholding sehingga hasil pengolahannya
pun berbeda pula. Proses selanjutnya yakni proses deteksi tepi
dengan operator Robert yang dilakukan menggunakan citra
hasil tresholding atau binersasi.

A. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan meng-input-kan file citra hasil
MRI kedalam program yang telah dibuat. Ini dilakukan
terhadap proses pre-processing dan proses deteksi tepi.
Pengujian dilakukan berdasarkan kualitas edge  yang
dihasilkan dan diuji berdasarkan waktu yang diperlukan dalam
proses tersebut (timing run). Adapun citra yang di-input-kan
terbagi menjadi 2 (dua), yakni 10 citra abnormal dan 10 citra
normal . Untuk citra abnormal terdiri dari (Gambar 8)  sbb:

Gambar 3. Citra Input Upnormal

Sedangkan untuk citra normal sbb:

Gambar 4. Citra Input Normal

B. Pengujian Tresholding

Dalam penelitian ini nilai threshold yang digunakan untuk
keseluruhan citra uji adalah T= 145. Penentuan nilai ambang
ini didasari oleh hasil ujicoba yang dilakukan dengan beberapa
citra payudara normal dan abnormal, yang mana jika nilai
yang diberikan <145 maka obyek latar belakang akan terlihat
banyak, sedangkan jika nilai ambang >145 maka sebagian
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informasi dari gambar akan terhapus. Oleh karena itu
penentuan nilai ambang harus tepat dan sesuai. Adapun hasil
pengujian tresholding terhadap beberapa citra normal dan
abnormal dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 5. Citra Hasil Thresholding

C. Pengujian Deteksi Tepi

Proses deteksi tepi dengan menggunakan operator Robert
dari ke- 20 sampel citra ujicoba yang terdiri dari 10 citra
abnormal dan 10 citra normal menghasilkan citra dengan
penampakan garis batas tiap-tiap daerah atau obyek yang
terlihat jelas dan tidak terdapat tepi yang terputus. Adapun
hasil pengujian deteksi tepi terhadap beberapa citra hasil
preprocessing dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 6. Citra Hasil Deteksi Tepi

Hasil deteksi tepi tampak pada citra diatas, terlihat bahwa
bagian-bagian yang intensitasnya cukup berbeda akan
terbentuk tepi sehingga akan jelas terbedakan bagian-bagian
payudara dari citra tersebut. Bagian abnormal akan terlihat
jelas terlihat setelah dilakukan deteksi tepi.

D. Pengujian Konversi Ke Nilai Biner

Proses Konversi ke bentuk nilai biner dilakukan setelah
proses deteksi tepi dengan menggunakan operator Robert.
Dari hasil pengujian terlihat hasil biner sesuai dengan hasil
deteksi tepi, dan nilai biner dari tepi dan obyek citra ditandai
dengan angka 1 untuk setiap tepi obyek dan angka 0 untuk
obyek selain tepi. Hal ini sangat membantu, terutama dalam
mengidentifikasi tepi citra abnormal yang dicurigai sebagai
cancer. Hasil pengujian konversi ke nilai biner untuk salah
satu citra normal dan abnormal ditunjukkan pada gambar
dibawah ini :

Gambar 7. Citra hasil binerisasi

Pengujian yang dilakukan berdasarkan kualitas garis
tepi (edge)  yang dihasilkan dan waktu yang diperlukan dalam
proses tersebut (timing run). Proses deteksi tepi dengan
menggunakan operator Robert dari ke- 20 sampel citra ujicoba
yang terdiri dari 10 citra abnormal dan 10 citra normal
menghasilkan citra dengan penampakan garis batas tiap-tiap
daerah atau obyek yang terlihat jelas dan tidak terdapat tepi
yang terputus. Penentuan nilai ambang harus tepat dan sesuai,
karena dari hasil ujicoba yang dilakukan dengan beberapa
citra payudara normal dan abnormal, yang mana jika nilai
yang diberikan <145 maka obyek latar belakang akan terlihat
banyak, sedangkan jika nilai ambang >145 maka sebagian
informasi dari gambar akan terhapus. Proses konversi citra
hasil deteksi tepi dengan operator Robert ke dalam bentuk
nilai biner menghasilkan nilai biner sesuai dengan hasil
deteksi tepi, dan nilai biner dari tepi dan obyek citra ditandai
dengan angka 1 untuk setiap tepi obyek dan angka 0 untuk
obyek selain tepi. Hal ini sangat membantu, terutama dalam
mengidentifikasi tepi citra abnormal yang dicurigai sebagai
cancer.

E. Perhitungan Waktu

Selain menguji deteksi tepi apakah sudah sesuai dengan
algoritma yang telah dibuat, juga dilakukan perhitungan waktu
yang dibutuhkan. Mulai dari pre-processing , deteksi tepi,
hingga proses konversi ke nilai biner. Perhitungan waktu ini
dilakukan untuk mengetahui apakah proses deteksi tepi dengan
menggunakan operator Robert ini efektif untuk dilakukan. Dari
hasil pengujian 10 (sepuluh) citra abnormal dan 10 (sepuluh)
citra normal dapat dianalisa bahwa lamanya waktu untuk
proses grayscaling, tresholding, deteksi tepi, dan konversi citra
ke nilai biner dipengaruhi oleh besar-kecilnya ukuran citra.
Semakin kecil ukuran citra, semakin cepat pula proses
komputasi pengolahan citra tersebut. Dan jika dijumlahkan
rata-rata proses pengolahan citra untuk 1 (satu) citra uji
membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) menit, sebagai
contoh jika dijumlahkan untuk keseluruhan proses citra
abnormal 1 hanya membutuhkan waktu proses 385 mili detik
atau sekitar 6,42 detik.

IV. Kesimpulan
Dari hasil Pengujian yang dilakukan berdasarkan kualitas

garis tepi (edge)  yang dihasilkan dan waktu yang diperlukan
dalam proses tersebut (timing run). Didapatkan hasil pertama
proses deteksi tepi dengan menggunakan operator Robert
enghasilkan citra dengan penampakan garis batas tiap-tiap
daerah atau obyek yang terlihat jelas dan tidak terdapat tepi
yang terputus. Kedua penentuan nilai ambang harus tepat dan
sesuai untuk mendapatkan citra dengan informasi obyek latar
belakang yang lebih banyak.  Ketiga proses konversi citra
hasil deteksi tepi dengan operator Robert ke dalam bentuk
nilai biner menghasilkan nilai biner sesuai dengan hasil
deteksi tepi di dalam mengidentifikasi tepi citra abnormal
yang dicurigai sebagai cancer. Keempat waktu untuk proses
grayscaling, tresholding, deteksi tepi, dan konversi citra ke
nilai biner dipengaruhi oleh besar-kecilnya ukuran citra.
Kelima Rata-rata proses pengolahan citra untuk 1 (satu) citra

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 83

uji membutuhkan waktu kurang dari 1 (satu) menit. Penelitian
ini hanya menggunakan satu metode deteksi tepi, untuk
mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka diperlukan
pengujian deteksi tepi dengan menggunakan metode deteksi
tepi yang lain, serta menggunakan citra MRI color sebagai
citra input.
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Abstrak— Untuk proses cetak foto, saat ini sangatlah mudah, 

menggunakan flasdisk atau memori lainnya dan komputer maka 

langsung dapat dicetak, baik dilakukan secara individu atau 

melalui studio foto. Proses tersebut tentunya mempermudah bagi 

siapapun pengguna fotografi. Namun, permasalahannya 

bagaimana dengan masyarakat yang masih memiliki klise foto 

dan ingin mencetaknya (afdruk), sedangkan saat ini hanya 

beberapa studio foto yang masih membuka jasa proses cetak foto 

klise (negative foto/ film). Maka dalam penelitian ini dilakukan 

perancangan prototype aplikasi cetak foto klise yang dapat 

diproses menggunakan pengolahan citra digital, yaitu proses 

invert. Proses invert membuat citra gambar menjadi tampak 

negative pada susunan warna RGB. Hasil dari penelitian ini. 

Aplikasi yang dikembangkan meliputi proses load image (pilih 

gambar), proses invert, proses grayscale, proses biner, proses true 

color, proses histogram dan hingga proses save image (simpan 

gambar). Hasil dari proses citra, aplikasi dapat melakukan 

penyimpanan dalam format JPG/JPEG (Joint Photographic 

Expert Group), yang mampu untuk menyimpan gambar dengan 

mode warna RGB (Red, Green dan Blue).  

Kata Kunci— Klise Foto; Negative Foto; Citra Invert; Citra 

Digital  

I. PENDAHULUAN  

Semakin berkembangnya pemanfaatan komputer di 
berbagai bidang, semakin dirasakan kebutuhan adanya data 
citra dalam format digital. Format digital akan memungkinkan 
adanya penyimpanan data citra dalam komputer maupun untuk 
keperluan proses-proses analisis citra lebih lanjut.  

Beberapa citra yang tersedia saat ini merupakan citra 
digital dan citra analog, jika citra tersebut merupakan citra 
analog maka diperlukan proses digitalisasi dengan peralatan 
digitizer. Citra yang didapat pun belum tentu sesuai yang 
diharapkan. Peralatan penunjang, film, dan scanner 
mempunyai andil dalam menciptakan hasil citra. Peningkatan 
kualitas citra sangat dibutuhkan untuk menciptakan citra yang 
berkualitas dalam memudahkan penggunaannya bagi user [1].  

Peningkatan kebutuhan terhadap aplikasi citra yang 
demikian pesat ini harus pula didukung oleh suatu pengolahan 
citra yang dapat meningkatkan mutu citra. Proses pengolahan 

citra yang termasuk dalam kategori peningkatan mutu citra 
bertujuan untuk memperoleh keindahan gambar, untuk 
kepentingan analisis citra, dan untuk mengoreksi citra dari 
segala gangguan yang terjadi pada waktu  perekaman data. 

Pengolahan citra merupakan proses pengolahan dan 
analisis citra yang banyak melibatkan persepsi visual. Proses 
ini mempunyai ciri data masukan dan informasi keluaran yang 
berbentuk citra [2] [3]. Istilah pengolahan citra digital secara 
umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi 
dengan komputer. Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan 
citra digital juga mencakup semua data dua dimensi. Citra 
digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks yang 
diwakili oleh bit-bit tertentu [3][4]. 

Salah satu proses pengolahan citra digital yaitu proses 
pengolahan citra invert. Proses invert membuat citra gambar 
menjadi tampak negative pada susunan warna RGB, namun 
berbeda dengan proses gambar negative. Invert dihasilkan dari 
nilai maximum dr RGB (255,255,255) dikurang nilai intensitas 
warna RGB pada gambar. 

Era saat ini sudah semakin canggih, untuk keperluan 
fotografi tidak perlu lagi menggunakan klise (negative foto/ 
film). Saat ini, proses fotografi atau foto sudah disimpan di 
memori seperti, flasdisk, memory card, CD, dan tempat 
memori lainnya. Bahkan proses pengambilan gambar pun 
sudah banyak perangkat yang bisa digunakan, tidak hanya 
menggunakan kamera digital, juga dapat pula dilakukan 
menggunakan kamera mobile dari gadget atau smartphone. 
Untuk proses pencetakan foto-pun, saat ini sangat mudah, 
melalui Flasdisk atau memori lainnya dan komputer langsung 
dapat dicetak, baik dilakukan secara individu atau melalui 
studio foto.  

Proses tersebut tentunya mempermudah bagi siapapun 
pengguna fotografi. Namun, permasalahannya yaitu 
bagaimana dengan masyarakat, user atau konsumen yang 
masih memiliki klise foto dan ingin memprosesnya untuk 
dapat dicetak (afdruk), sedangkan saat ini hanya beberapa 
studio foto yang masih membuka jasa untuk proses cetak foto 
klise (negative foto/ film). Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka penulis melakukan penelitian terhadap proses 
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cetak foto klise yang dapat diproses menggunakan pengolahan 
citra digital, yaitu proses invert. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Citra 

Citra adalah suatu representasi (gambaran), kemiripan atau 
imitasi dari suatu objek. Citra terbagi dua yaitu ada citra 
bersifat analog dan ada citra yang bersifat digital. Citra analog 
adalah citra yang bersifat kontinu seperti gambar pada monitor 
televisi, foto sinar-X, hasil dari CT Scan dan lain sebagainya. 
Sedangkan citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh 
computer [5] [6].  

Sebuah citra dapat mewakili oleh sebuah matriks yang 
terdiri dari M kolom dan N baris, dimana perpotongan antara 
kolom dan baris disebut pixel, yaitu elemen terkecil dari suatu 
citra. Pixel mempunyai dua parameter, yaitu koordinat dan 
intensitas atau warna. Nilai yang terdapat pada koordinat (x,y) 
adalah f (x,y), yaitu besar intensitas atau warna dari pixel di 
titik itu. Oleh sebab itu, sebuah citra digital dapat ditulis dalam 
bentuk matriks berikut:  

 
Gambar 1. Matriks Citra Digital 

 

Berdasarkan Gambar 1, secara matematis citra digital 
dapat dituliskan sebagai fungsi intensitas f (x,y), dimana harga 
x (baris) dan y (kolom) merupakan koordinat posisi dan f (x,y) 
adalah nilai fungsi pada setiap titik (x,y) yang menyatakan 
besar intensitas citra atau tingkat keabuan atau warna dari 
pixel di titik tersebut. Pada proses digitalisasi (sampling dan 
kuantisasi) diperoleh besar baris M dan kolom N hingga citra 
membentuk matriks M x N dan jumlah tingkat keabuan pixel 
[5]. 

Jenis citra berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu 
[5][6]:  

1. Citra Analog 
Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti 

gambar pada monitor televisi, foto sinar-X, foto yang 
tercetak di kertas foto, lukisan pemandangan alam, hasil 
CT Scan, gambar-gambar yang terekam pada pita kaset, 
dan lain sebagainya. Citra analog tidak dapat 
direpresentasikan dalam komputer sehingga tidak bisa 
diproses di komputer secara langsung. Oleh sebab itu, agar 
citra ini dapat diproses di komputer, proses konversi 
analog ke digital harus dilakukan terlebih dahulu. Citra 
analog dihasilkan dari alat-alat analog, seperti video 
kamera analog, kamera foto analog, webcam, CT scan, 
sensor rontgen untuk foto throrax, sensor gelombang 
pendek pada sistem radar, sensor ultrasound pada sistem 
USG.  

2. Citra Digital 
Citra digital adalah citra yang dapat diolah oleh 

komputer. Pada gambar 2.3, sebuah citra grayscale ukuran 
150 x 150 pixel diambil sebagian (kotak kecil) berukuran 5 
x 7 pixel. Maka, monitor akan menampilkan sebuah kotak 
kecil. Namun, yang disimpan dalam memori komputer 
hanyalah angka-angka yang menunjukan besar intensitas 
pada masing-masing pixel tersebut.  

 

Gambar 2. Citra grayscale ukuran 150 x 150 pixel 

 
Jenis Citra berdasarkan nilai pixelnya terbagi menjadi lima 

[7] yaitu:  

1. Citra Biner 
Citra Biner adalah citra digital yang hanya memiliki 

dua kemungkinan nilai pixel yaitu hitam dan putih. Citra 
biner juga disebut sebagai citra B dan W (black dan white) 
atau citra monokrom. Hanya dibutuhkan 1 bit untuk 
mewakili nilai pixel dari citra biner. Gambar 2.3 adalah 
contoh dari citra biner. Citra biner sering sekali muncul 
sebagai hasil dari proses pengolahan seperti segmentasi, 
pengambangan, morfologi, atau dithering.  

2. Citra Grayscale 
Citra Grayscale merupakan citra digital yang hanya 

memiliki satu nilai kanan pada setiap pixel nya, dengan 
kata lain bagian Red = Green = Blue. Nilai tersebut 
digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Warna 
yang dimiliki adalah warna dari hitam, keabuan, dan putih. 
Tingkatkan keabuan disini merupakan warna abu dengan 
berbagai tingkatan dari hitam hingga mendekati putih. 
Citra grayscale berikut memiliki kedalaman warna 8 bit 
(256 kombinasi warna keabuan).  

3. Citra Warna (8 bit) 
Setiap pixel dari citra warna (8 bit) hanya diwakili oleh 

8 bit dengan jumlah warna maksimum yang dapat 
digunakan adalah 256 warna. Ada dua jenis citra warna 8 
bit. Pertama, citra warna 8 bit dengan menggunakan palet 
warna 256 dengan setiap paletnya memiliki pemetaan nilai 
(color map) RGB tertentu. Model ini lebih sering 
digunakan. Kedua, setiap pixel memiliki format 8 bit. 
Tabel 2.1 merupakan susunan RGB pada citra warna (8 
bit). 
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TABEL I. SUSUNAN RGB PADA CITRA WARNA (8 bit) 

 
Bit 

7 

Bit 

6 

Bit 

5 

Bit 

4 

Bit 

3 

Bit 

2 

Bit 

1 

Bit 

0 

R  R  R  G  G  G  B  B 

 

 

4. Citra Warna (16 bit) 
Citra warna 16 bit (biasanya disebut sebagai citra 

highcolor) dengan setiap pixel nya diwakili dengan 2 byte 
memory (16 bit). Gambar 2.7 merupakan contoh dari citra 
warna (16 bit). Warna 16 bit memiliki 65.536 warna. 
Dalam formasi bit nya, nilai merah dan biru mengambil 
tempat di 5 bit di kanan dan kiri. Komponen hijau 
memiliki 5 bit ditambah 1 bit ekstra. Pemilihan komponen 
hijau dengan deret 6 bit dikarenakan penglihatan manusia 
lebih sensitif terhadap warna hijau. 

5. Citra warna (24 bit) 
Setiap pixel dari citra warna 24 bit hanya diwakili 

dengan 24 bit sehingga total 16.777.216 variasi warna. 
Variasi ini sudah lebih dari cukup untuk 
memvisualisasikan seluruh warna yang dapat dilihat oleh 
manusia. Penglihatan manusia dipercaa hanya dapat 
membedakan hingga 10 juta warna saja. Setiap poin 
informasi pixel (RGB) disimpan kedalam 1 byte data. 8 bit 
pertama menyimpan nilai biru, kemudian diikuti dengan 
nilai hijau pada 8 bit kedua dan pada 8 bit terakhir 
merupakan warna merah. 

B. Digitalisasi Citra 

Agar dapat diolah dengan komputer digital, maka suatu 
citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai 
diskrit. Representasi citra dari fungsi malar (kontinue) menjadi 
nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi. Citra yang dihasilkan 
inilah disebut citra digital (digital image). Pada umumnya citra 
digital berbentuk empat persegi panjang, dan dimensi 
ukurannya dinyatakan sebagai tinggi x lebar (atau lebar x 
panjang) [7]. Citra digital yang tingginya N, lebarnya M, dan 
memiliki L derajat keabuan dapat dianggap sebagai fungsi : 

 
Citra digital yang berukuran N x M lazim dinyatakan 

dengan matriks yang berukuran N baris dan M kolom sebagai 
berikut: 

 
 

Indeks baris (i) dan indeks kolom (j) menatakan suatu 
koordinat titik pada citra, sedangkan f (i, j) merupakan 
intensitas (derajat keabuan) pada titik (i, j). Masing-masing 

elemen pada citra digital (berarti elemen matriks) disebut 
image element, picture element atau pixel atau pel. Jadi, citra 
yang berukuran N x M mempunyai NM buah pixel [7]. Sebagai 
contoh, misalkan sebuah citra berukuran 256 x 256 pixel dan 
direpresentasikan secara numerik dengan matriks yang terdiri 
dari 256 buah baris ( di-indeks dari 0 - 255) dan 256 buah 
kolom (di-indeks dari 0 - 255) seperti contoh berikut: 

 
1. Proses digitalisasi spasial (x, y), sering disebut sebagai 

pengerokan (sampling). 

2. Digitalisasi intensitas f (x, y), sering disebut sebagai 

kuantisasi. 

 

C. Citra Invert 

Citra Invert atau dapat disebut sebagai Citra Negative, 
merupakan citra yang berkebalikan dengan citra asli, sama 
seperti film negatif hasil pengambilan citra dengan 
menggunakan kamera konvensional [8]. Jika terdapat sebuah 
citra yang mempunyai jumlah gray level L dengan range (0 
hingga L-1), maka citra negatif diperoleh dari transformasi 
negatif dengan persamaan :  

 s = L - 1 - r 

 

Keterangan :  s  = citra hasil transformasi negatif.  

 L = jumlah gray level sebuah citra.  

 r = citra asli. 

 

Contoh : L = 9, maka : 

 
(a) Citra Asli              (b) Citra Negative 

Gambar 3. Transformasi Citra Negative 

 
Transformasi citra negatif ini sangat cocok digunakan 

ketika terdapat bagian tertentu yang perlu di-enhance menjadi 
putih atau detail abu-abu yang menempel pada warna hitam, 
khususnya ketika daerah gelap menjadi ukuran yang sangat 
dominan [8]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Dalam melakukan perancangan sistem, diperlukan sebuah 
kerangka kerja yang dijadikan sebagai panduan mengenai 
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langkah-langkah yang harus dikerjakan. Adapun kerangka 
kerja yang dibuat penulis mengacu pada konsep metode 
penelitian Waterfall [6]. Tahapan demi tahapan yang dilalui 
seperti pada gambar 3 berikut ini.  

 
Gambar 3. Kerangka Kerja Penelitian 

 

IV PEMBAHASAN  

1. Identifikasi Masalah 

Era saat ini semakin canggih, untuk keperluan fotografi 

tidak perlu lagi menggunakan klise (negative foto/ film). Saat 

ini, proses fotografi atau foto sudah disimpan di memory 

seperti, flasdisk, memory card, CD, dan tempat lainnya. 

Bahkan proses pengambilan gambar pun sudah banyak 

perangkat yang bisa digunakan, tidak hanya menggunakan 

kamera digital, dapat pula dilakukan menggunakan kamera 

mobile dari gadget atau smartphone. Untuk proses pencetakan 

foto-pun, saat ini sangat mudah, baik dilakukan secara 

individu atau melalui studio foto.  

Proses tersebut tentunya mempermudah bagi siapapun 

pengguna fotografi. Namun, permasalahannya yaitu 

bagaimana dengan user atau konsumen yang masih memiliki 

klise foto dan ingin memprosesnya untuk dapat dicetak 

(afdruk), sedangkan saat ini hanya beberapa studio foto yang 

masih membuka jasa untuk proses cetak foto klise (negative 

foto/ film). 

Beberapa permasalahanpun akhirnya muncul, yaitu para 

konsumen atau masyarakat yang masih memiliki klise yang 

telah tersimpan dari beberapa tahun yang lalu, dan saat ini 

akan mencetak kembali dalam bentuk foto maka terkadang 

merasa kesulitan dikarenakan jasa afdruk sudah mulai langka 

bahkan hilang. Oleh karena itu aplikasi yang penulis rancang 

ini harapannya dapat memberikan solusi bagi mereka yang 

akan melakukan proses afdruk dan cetak foto klise dengan 

mudah, murah, efektif dan efisien bahkan proses dapat 

dilakukan oleh orang awam sekalipun. 

Proses analisa berdasarkan pada metodologi dan alur 

kinerja perancangan sistem yang digunakan. Proses cetak foto 

klise melalui proses pengolahan citra digital. Tidak hanya 

proses invert saja yang akan dilakukan, beberapa proses 

lainnyapun perlu dilakukan, seperti proses perbaikan kualitas 

citra yang bertujuan untuk memperbaiki interpretasi dan 

persepsi informasi yang terkandung dalam citra atau untuk 

memberikan input yang lebih baik untuk teknik pemrosesan 

citra yang lain.  

Kemudian untuk memperbaiki kualitas citra tersebut 

diterapkanlah teknik pengolahan citra, seperti image 

enhancement. Selain itu ditampilkan pula nilai dan chart 

histogram pada masing-masing citra hasil proses. Pada tahap 

analisis sitem ini juga dilakukan analisis terhadap 

fungsionalitas sistem. Analisa persyaratan terhadap sistem 

yang akan dirancang mencakup analisa fungsional yang 

mendeskripsikan fungsionalitas-fungsionalitas yang harus 

dipenuhi oleh perangkat lunak dan analisa non fungsional 

yang mendeskripsikan persyaratan non fungsional yang 

berhubungan dengan kualitas sistem.  

2. Perancangan Sistem 

Aplikasi pengolah citra invert yang dibangun dapat 

digunakan ketika pengguna akan melakukan proses digitalisasi 

klise (negative) foto kedalam bentuk citra true color. 

Arsitektur sistem secara umum yang akan dibangun dapat 

dilihat pada Gambar 4 berikut ini : 

 
Gambar 4. Arsitektur sistem secara umum 

 

Berikut ini merupakan elemen diagram use case untuk 
aktor pengguna atau user. 

 
Gambar 5. Diagram use case aktor pengguna 

 

3. Pembangunan Sistem 

Digitalisasi citra merupakan proses untuk mengkonversi 
objek yang diindera/ didapatkan oleh sensor menjadi citra 
digital. Pada data berjenis citra yang masih berbentuk analog, 
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citra tersebut harus direpresentasikan secara numerik dengan 
nilai- nilai diskrit agar dapat diolah dengan komputer digital. 
Representasi citra dari fungsi kontinu menjadi nilai-nilai 
diskrit disebut digitalisasi yang menghasilkan citra digital.  

 

Digitizer atau alat untuk melakukan digitalisasi dapat 
berupa scanner atau kamera. Digitizer terdiri dari tiga 
komponen dasar. Pertama, sensor citra yang bekerja sebagai 
pengukur intensitas cahaya. Kedua, perangkat penjelajah yang 
berfungsi merekam hasil pengukuran intensitas pada seluruh 
bagian citra. Ketiga, pengubah analog ke digital yang 
berfungsi melakukan penerokan dan kuantisasi. 

Pada tahap pembuatan yang penulis lakukan yaitu proses 
pengerjaan pada software Mathworks MATLAB 2012b. 
MATLAB (Matrix Laboratory) yaitu sebuah lingkungan 
komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer 
generasi keempat, merupakan bahasa pemrograman yang 
dikembangkan oleh The Mathwork Inc yang hadir dengan 
fungsi dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa 
pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu. 

 

Gambar 6. Pembuatan aplikasi  

4. Uji Coba Sistem 

Berdasarkan rencana pengujian yang telah disusun, maka 
dapat dilakukan pengujian sebagai berikut : 

 TABEL II. PENGUJIAN MENU APLIKASI 

Kasus dan hasil uji (normal) 

Proses Hasil diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menu 

dipilih 

Menu dapat dipilih 

dan dieksekusi 
kemudian 

menampilkan sub 

menu lainnya 

 

Diterima 

 
TABEL III. PENGUJIAN PEMILIHAN GAMBAR  

Kasus dan hasil uji (normal) 

Proses Hasil diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Pilih 

Citra 

Citra dapat dipilih 

dan ditampilkan 
pada axes board 

 

 
 

Diterima 

 
 

 
TABEL IV. PENGUJIAN PROSES PENGOLAHAN CITRA 

Kasus dan hasil uji (normal) 

Proses Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Tombol 
Proses 

Citra 

Citra dapat diproses 
untuk semua hasil 

yang meliputi : 

a. Citra True Color 
b. Citra Biner 

c. Citra Grayscale 

d. Histogram 
e. Citra Pendekatan  

    Red 

f. Citra Pendekatan  
    Green 

g. Citra Pendekatan  

    Blue 

 
 

 
 

 

Diterima 

 
TABEL V. PENGUJIAN SIMPAN CITRA 

Kasus dan hasil uji (normal) 

Proses Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Simpan 
Citra 

Dapat menyimpan 
citra hasil proses 

pengolahan 

 

Diterima 

 
TABEL VI. PENGUJIAN KELUAR 

Kasus dan hasil uji (normal) 

Proses Yang diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menu 

Keluar 

Muncul kotak dialog 

untuk pilihan 
kepastian akan 

keluar atau tidak 
 

 

Diterima 

 

Pengujian terhadap proses Citra True Color dilakukan 
pada logika pemanggilan warna yang tersusun atas Red, Green 
dan Blue (RGB) yang masing-masing diberikan variable 
berupa : 

r   = Red   ; sebagai Merah 

g  = Green  ; sebagai Hijau 

b  = Blue  ; sebagai Biru 

tru  = sebagai pemanggilan citra True Color 
% RGB component graph 

r=tru(:,:,1); 

g=tru(:,:,2); 

b=tru(:,:,3); 

x=size(r); x=(1:x(1,2)); 

r=r(1,:); g=g(1,:); b=b(1,:); 

axes(handles.axhisttrue); 

plot(x,r,'r'); 

hold on 

plot(x,g,'g'); plot(x,b,'b'); hold off; 

 

Hasil :  

Pemberian 

Variable 
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Gambar 7. Hasil Konversi dari Invert ke Red, Green dan Blue (True Color) 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai pengolah citra digital 

yang berasal dari klise (negative) foto berupa citra invert 

menjadi citra true color. 

2. Pada proses penelitian ini digunakan klise foto, dengan 

jenis klise roll film negative 35mm (Roll 135 mm). 

3. Aplikasi yang dikembangkan dapat melakukan proses 

pengolahan citra digital yaitu dengan proses load image 

(pilih gambar), proses invert, proses grayscale, proses 

biner, proses true color, proses histogram dan hingga 

proses save image (simpan gambar). 

4. Hasil dari proses citra aplikasi dapat melakukan 

penyimpanan dalam format JPG/JPEG (Joint 

Photographic Expert Group), yang mampu untuk 

menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, 

dan Grayscale dengan ukuran file yang relatif lebih kecil, 

sehingga kualitas belum terlalu baik.   

5. Dari hasil testing maka menunjukkan bahwa aplikasi ini 

mudah untuk digunakan dan sangat mungkin untuk 

dikembangkan kearah yang lebih baik dan kompleks.  

Dalam pembuatan dan perancangan aplikasi pengolah citra 
invert sebagai media pengolah klise foto menggunakan 
software Mathworks MATLAB 2012b, adapun untuk 
pengembangan dan penelitian berikutnya  penulis memberikan 
saran untuk penyempurnaan dari aplikasi yang telah dibangun, 
yaitu : 

1. Hasil output file dapat menyimpan tidak hanya format citra 

*.jpg saja namun dapat menyimpan citra dengan format 

lainnya seperti *.bmp, *.png, *.tiff, dan beberapa format 

lainya yang dapat dipilih secara mudah oleh user. 

2. Untuk pengembangan aplikasi berikutnya, maka 

diharapkan fasilitas cetak atau print dapat langsung 

disediakan pada menu utama.  

3. Untuk pengembangan proses lainnya, diharapkan aplikasi 

dapat memberikan fasilitas peningkatan kualitas citra, 

sehingga hasil citra langsung dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan kualitasnya termasuk ukuran file yang lebih 

besar. 
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Abstrak—Citra mosaik adalah gabungan antara beberapa 

citra untuk mendapatkan view yang lebih luas. Permasalahan 

yang ada pada citra mosaik salah satunya adalah pada proses 

pencocokan citra, pencocokan citra yang tepat dapat 

menghasilkan citra mosaik yang lebih baik. Penelitian ini akan 

membandingkan metode pencocokan citra dengan RANSAC dan 

SSD. Citra mosaik kedua metode tersebut diuji dengan 

menggunakan objective fidelity criteria. Hasil penelitian 

menunjukkan metode RANSAC dengan nilai MSE: 121,5820 

dan nilai PSNR: 27,2821 dB, sedangkan pada metode SSD 

dengan nilai MSE: 140,8373 dan nilai PSNR: 26,6436 db. 

Algoritma RANSAC baik digunakan pada kasus citra 

mosaic dengan metode berbasis fitur, sedangkan SSD baik 

digunakan pada kasus citra mosaic dengan metode 

langsung.  

Kata Kunci—; RANSAC, SSD, MSE, Image Mosaic. 

I. PENDAHULUAN 

Manusia memiliki indra penglihatan untuk melihat objek 

secara visual. Objek tersebut ditangkap oleh mata secara 

stereo, dimana sudut pandang objek yang dilihat oleh mata kiri 

dan mata kanan akan digabungkan dan di proses oleh otak 

sehingga menjadi satu pandangan yang utuh. Pemanfaatan 

kamera digital untuk mengambil objek tersebut sangat 

diperlukan supaya objek dapat dilihat secara permanen dan 

hasil akuisisi tersimpan dalam sebuah file sehingga dapat 

dipergunakan untuk pengolahan lebih lanjut. Dalam 

pengambilan citra dengan menggunakan kamera masih 

terdapat kekurangan, dimana hasil dari pengambilan citra 

terbatas pada luas pandang, untuk mengatasi permasalahan 

tersebut perlu dilakukan teknik pengambilan citra yang 

nantinya dapat digabungkan menjadi  citra yang lebih panjang 

dan utuh.  

Pembentukan citra mosaik pada dasarnya adalah proses 

penggabungan beberapa citra, dimana citra yang satu memiliki 

beberapa kesamaan objek dengan citra yang lain, sehingga 

dari hasil penggabungan tersebut diperoleh citra baru dengan 

sudut pandang yang lebih luas [1][2]. Banyak metode yang 

telah digunkan dalam pembentukan citra mosaik diantaranya 

dengan menggunakan metode Cylindrical and Spherical 

Panoramas, Perspectiv (8-parameter) Panoramas, Rotational 

(3-Parameter) Panoramas [1].  Peniliti yang lain 

menggunakan metode Harris Corner Detection dan Scale 

Invariant Feature Transform (SIFT), dan hasil dari metode 

SIFT lebih unggul dibandingkan  Harris Corner Detection 

(Hemlata J, 2013)[3][4]. 

Adapun penelitian ini menggunakan SIFT [5] untuk 

inisialisasi titik dan Sum of Squared Difference (SSD) untuk 

pencocokan citra. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pembentukan citra mosaik pada dasarnya adalah proses 

penggabungan beberapa citra, dimana citra yang satu memiliki 

beberapa kesamaan objek dengan citra yang lain, sehingga 

dari hasil penggabungan tersebut diperoleh citra baru dengan 

sudut pandang yang lebih luas[1]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hemlata J dan KhomLal S 

menggunakan metode Harris, SIFT Feature Detection untuk 

inisialisasi titik, dan membandingkan ke dua metode tersebut 

dengan beberapa parameter diantaranya adalah PSNR (peak 

signal-to-noise ratio), MI (Mutual Information), NAE 

(Normalized Absolute Error), FSIM (Feature Similarity Index 

Measure), SSIM (Structural Similarity Index Measure) dan 

EME (Enhanced performance Measure)[3]. Dari 

perbandingan tersebut algoritma Harris cocok untuk citra 

dengan invariant rotasi dan mendeteksi jumlah yang lebih 

besar dari fitur dengan perhitungan sederhana., sedangkan 

algoritma SIFT memiliki properti dari affine, invarian rotasi 

dan invarian skala.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ashwini P dan Jayalaxami 

H menggunakan metode dasar yang digunakan untuk 

menghasilkan gambar panorama. Adapun tujuan dari 

penelitian adalah untuk memberikan metode yang berbeda dan 

algoritma yang digunakan untuk  menghasilkan gambar 

panorama dan juga untuk menyajikan citra baru mosaik 

berdasarkan algoritma SIFT dan algoritma Corner Detection. 

Ketika ada variasi skala dan rotasi SIFT dapat memberikan 

90 
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kinerja yang lebih baik dan ketika tanpa rotasi algoritma 

Corner Detection dapat melakukan yang lebih baik[6]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amar N S, Imran U K, 

Manshi S, menerapkan pendekatan untuk membuat tampilan 

penuh mosaik dari urutan citra warna melalui deteksi sudut. 

Dengan metodologi yang lengkap dibagi menjadi berbagai 

tahapan diantaranya adalah Contrast Adjustment and Noise 

Reduction, Grid Formation, Registration of image grids, 

Selection of Control Points (Corners), dan Stitching. 

Metodologi penciptaan gambar panorama dapat diterapkan 

pada nois dan grid citra kontras rendah. Proses ini dimulai 

dengan 2-grid yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan 

gambar. Registrasi citra dilakukan antara grid citra geo-

referenced. Penggabungan dilakukan antara sudut-sudut di 

grid. Sudut ini adalah titik kontrol citra mosaik[7].  

Dari kajian pustaka yang telah dilakukan terhadap 

beberapa paper utama, belum ada penelitian yang 

menggunakan SSD [8] perbandingan dengan RANSAC [9] [10] 

yang digunakan untuk menggabungkan citra dari hasil 

inisialisasi titik. Hasil citra mosaic diuji dengan objective 

fidelity criteria [11]. 

III. METODE PENELITIAN 

Adapun jalan penelitian bisa dilihat pada Figure 1  

dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Image Mosaic 

A. Akuisisi Citra 

Langkah ini dengan cara memotret citra yang sama namun 

diambil dari beberapa sisi yang bersesuaian satu dengan yang 

lain. 

B. Inisialisasi Titik 

Inisialisasi titik dapta dilakukan secara manual maupun 

otomati, pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

algoritma SIFT sehingga diperoleh titik yang unik yang 

merupakan keypoint dari citra. 

C. Pencocokan Citra 

Pencocokan titik ini dilakukan dengan dua cara yaitu 

dengan SSD dan Algoritma RANSAC.  

D. Penyambungan Citra 

Penyambungan citra di lakukan dengan cara overlaping. 

E. Citra Mosaik 

Setelah pengabungan dan penghalusan citra dikerjakan 

maka dapat diperoleh citra mosaik. 

F. Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan objective 

fidelity criteria. Pada pengujian ini, mengitung nilai Mean 

Square Error  (MSE) dan Peak Signal to Noise Ratio  (PSNR)  

citra hasil mosaik. 

IV. PEMBAHASAN 

Berdasarkan metodologi diatas, maka dapat dilihat 

beberapa hasil sebagai berikut: 

A. Akuisisi Citra 

Pengambilan citra dilakukan dengan bantuan kamera 

digital Canon Power Shot A 2500, 16 Megapixels. Adapun 

hasil akuisisi citra dapat dilihat seperti pada Figure 2. 

Langkah selanjutnya memasukan citra hasil akuisisi pada 

Software Matlab R2012, adapun perintah untuk memasukan 

citra adalah sebagai berikut: 
I1 = imread('Citra kiri.jpg') 

I2 = imread('Citra kanan.jpg') 

Sedangkan untuk menampilkan citra dengan perintah sebagai 

berikut: 
figure(1),imshow(I1) 

figure(2),imshow(I2) 

B. Inisialisasi Titik 

Inisialisasi titik ini dilakukan dengan menggunakan 

algoritma SIFT, dengan algoritma ini didapatkan titik unik 

 

 

(a) Citra kiri (b) Citra kanan 

Gambar 2. Citra Hall STMIK AMIKOM Purwokerto 

Mulai 

Selesai 

Akuisisi Citra 

Citra Mosaik 

Inisialisasi Titik 

Pencocokan Citra 

Penyambungan Citra 

Pengujian 
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(keypoint) citra tersebut. Adpun titik unik dari citra dapat 

dilihat pada Tabel I. 

Dari Tabel I, dengan mengubah parameter distribusi rasio 

sebaran fitur unik pada citra dengan range 0.1 – 0.9, penulis 

mengambil nilai 0.6. 

C. Pencocokan Citra 

1) Pencocokan citra dengan algoritma RANSAC 

Pada pencocokan citra ini dilakukan dengan menentukan 

distribusi rasio 0.6  didapatkan point match 327, Figure 3 

menunjukan point match dari kedua citra yang overlaping. 

2) Pencocokan citra dengan SSD 

Pada pencocokan citra ini dengan mencari daerah template 

yang sesuai, pada citra kanan didapatkan template dan 
kemudian di scan terhadap citra kiri, sehingga diperoleh 

daerah yang sama pada citra kiri dan citra kanan. Gambar 4 

menunjukkan  daerah template yang sesuai. 

Dari pencocokan citra yang bersesuaian tersebut, dapat 

diperoleh matrik homography sebagai berikut: 

  



















0.00100.00000.0000

0.6335-0.00200.0004

2.0510-0.00010.0022

_ HomographyMatrik
 (1) 

Setelah diperoleh matrik homography, kemudian langkah 

selanjutnya adalah mentransformasikan citra kiri dengan 

matrik tersebut, sehingga diperoleh citra seperti figure 5. 

  

(a) Citra kiri  (b) Citra kiri hasil transformasi 

Gambar 5. Match Citra Hall STMIK AMIKOM Purwokerto dengan SSD 

D. Penyambungan Citra 

Proses selanjutnya adalah penyambungan citra dengan 

menata ulang piksel antara citra kiri hasil transformasi dengan 

citra kanan, Figur 6 adalah citra yang akan di gabungkan.  

  
(a) Citra kiri hasil transformasi (b) Citra kanan 

Gambar 6. Citra kiri dan kanan yang akan disambung 

E. Citra Mosaik 

Citra mosaik adalah gabungan dari  dua atau lebih citra 

yang di jadikan satu sehingga citra terlihat lebih lebar. Untuk 

menggabungkan beberapa citra tidak bisa secara bersamaan, 

melainkan dengan memproses dua citra terlebih dahulu, 

kemudian hasil mosaik citra di gabungkan dengan citra 

berikutnya. Gambar 7 dan Gambar 8  merupakan hasil citra 

mosaik. 

 

Gambar 7. Hasil sambungan dua citra dengan pencocokan RANSAC. 

TABEL I.  KEYPOINT CITRA STMIK AMIKOM PURWOKERTO 

Citra 
Dist. 

Ratio 

Key point 

Match Citra 

Kiri 

Citra 

Kanan 

Hall 

STMIK 

AMIKOM 

Purwokerto 

0.1 1524 3174 0 

0.2 1524 3174 16 

0.4 1524 3174 190 

0.6 1524 3174 327 

0.9 1524 3174 669 
 

 

Gambar 3. Point Match Citra Hall STMIK AMIKOM Purwokerto dengan 

RANSAC 

 

Gambar 4. Match Citra Hall STMIK AMIKOM Purwokerto dengan SSD 
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Gambar 8. Hasil sambungan dua citra dengan pencocokan SSD. 

 

F. Pengujian  

Hasil pengujian citra mosaik dapat dilihat pada Tabel II.  

Hasil perhitungan MSE dan PSNR pada citra Hall STIMIK 

AMIKOM Purwokerto dengan metode RANSAC dan SSD 

menunjukkan metode RANSAC lebih baik.  

Algoritma RANSAC cocok untuk kasus citra mosaik 

dengan metode berbasis fitur, sedangkan SSD cocok untuk 

kasus citra mosaic dengan metode langsung. 

Dengan menggunakan kedua metode diatas terlihat bahwa 

pada daerah sambungan terdapat perbedaan intensitas cahaya, 

ini disebabkan pada saat pengambilan gambar intensitas 

cahaya ruangan tidak sama, namun ini tidak mempengaruhi 

hasil dari proses penyambungan, namun secara estetika 

terlihat kurang baik.  

Untuk memperbaiki daerah sambungan perlu dilakukan 

pengolahan citra lebih lanjut agar pada daerah sambungan 

terlihat lebih rata intensitas cahayanya. 

V. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dilakukan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

 Algoritma RANSAC baik digunakan pada kasus citra 

mosaic dengan metode berbasis fitur, sedangkan SSD baik 

digunakan pada kasus citra mosaic dengan metode 

langsung.  

 Intensitas cahaya tidak mempengaruhi proses transformasi 

citra sehinga tetap didapatkan citra mosaic, namun secara 

estetika perlu terlihat kurang baik pada daerah sambungan. 
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TABEL II.  HASIL OBJECTIVE FIDELITY CRITERIA 

Citra Metode 
Nilai 

MSE PSNR 

Hall   

STMIK AMIKOM 

Purwokerto 

RANSAC 121,5820 27,2821 

SSD 140,8373 26,6436 
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Abstrak— Penelitian ini dilatar belakangi dengan semakin 

banyaknya jenis-jenis mobil yang muncul seperti sekarang ini, 

dari sekian banyaknya jenis mobil yang beredar tentu setiap 

jenis mobil memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda. 

Atas dasar tersebut kami melakukan penelitian ini, agar dapat 

diketahui evaluasi tingkat kenyamanan dari sebuah mobil dari 

spesifikasi yang terdapat dalam mobil tersebut. Dataset yang 

kami gunakan yaitu dataset car evaluation hasil penelitian dari 

Marko Bohanec dengan metode data mining menggunakan 

algoritma naive bayes. Dari penelitian ini diharapkan mampu 

menghasilkan prediksi untuk menentukan tingkat kenyamanan 

dari sebuah mobil. 

Kata kunci—Component; Kenyamanan Mobil; Naive Bayes; 

Data Mining; Algoritma 

I.  PENDAHULUAN 

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin 
tinggi serta gaya hidup manusia yang semakin modern, 
kendaraan terutama mobil mobil merupakan suatu kebutuhan 
yang digunakan manusia untuk menopang aktivitas 
kehidupannya sehari-hari. Seseorang akan cenderung untuk 
memilih jenis mobil yang nyaman untuk dikendarai sehari-
hari. Namun dengan semakin banyaknya jenis-jenis mobil 
yang semakin banyak, maka seseorang akan sulit menentukan 
pilihan mobil yang akan dikendarainya terutama dari sisi 
kenyamanan. Atas dasar itulah kami melakukan penelitian ini, 
yang bertujuan untuk membantu memberikan prediksi mobil 
mana yang memiliki tingkat kenyamanan baik, bagi orang 
yang hendak memiliki mobil. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Data Mining adalah Serangkaian proses untuk menggali 

nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui 

secara manual dari suatu basisdata dengan melakukan 

penggalian pola-pola dari data dengan tujuan untuk 

memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga 

yang diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola 

yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam 

basisdata. 

 Gartner Group data mining adalah suatu proses 

menemukan hubungan yang berarti, pola, dan kecenderungan 

dengan  memeriksa dalam sekumpulan besar data yang 

tersimpan dalam penyimpanan dengan menggunakan teknik 

pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika [1] An 

introduction to data mining. 

Data mining memiliki beberapa proses, yaitu: 

1. Pembersihan data (untuk membuang data yang tidak 

konsisten dan noise). Pada umumnya data yang 

diperoleh, baik dari database suatu perusahaan 

maupun hasil eksperimen, memiliki isian-isian yang 

tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang 

tidak valid atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain 

itu, ada juga atribut-atribut data yang tidak relevan 

dengan hipotesa data mining yang kita miliki. Data-

data yang tidak relevan itu juga lebih baik dibuang 

karena keberadaannya bisa mengurangi mutu atau 

akurasi dari hasil data mining nantinya. Garbage in 

garbage out (hanya sampah yang akan dihasilkan bila 

yang dimasukkan juga sampah) merupakan istilah 

yang sering dipakai untuk menggambarkan tahap ini. 

Pembersihan data juga akan mempengaruhi 

performasi dari sistem data mining karena data yang 

ditangani akan berkurang jumlah dan 

kompleksitasnya. 

2. Integrasi data (penggabungan data dari beberapa 

sumber). Tidak jarang data yang diperlukan untuk 

data mining tidak hanya berasal dari satu database 

tetapi juga berasal dari beberapa database atau file 

teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-aribut yang 

mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti 

atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan dsb. 

Integrasi data perlu dilakukan secara cermat karena 

kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil 

yang menyimpang dan bahkan menyesatkan 
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pengambilan aksi nantinya. Sebagai contoh bila 

integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata 

menggabungkan produk dari kategori yang berbeda 

maka akan didapatkan korelasi antar produk yang 

sebenarnya tidak ada. Dalam integrasi data ini juga 

perlu dilakukan transformasi dan pembersihan data 

karena seringkali data dari dua database berbeda tidak 

sama cara penulisannya atau bahkan data yang ada di 

satu database ternyata tidak ada di database lainnya. 

3. Transformasi data (data diubah menjadi bentuk yang 

sesuai untuk di-mining) Beberapa teknik data mining 

membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa 

diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa teknik standar 

seperti analisis asosiasi dan klastering hanya bisa 

menerima input data kategorikal. Karenanya data 

berupa angka numerik yang berlanjut perlu dibagi-

bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering 

disebut binning. Disini juga dilakukan pemilihan data 

yang diperlukan oleh teknik data mining yang dipakai. 

Transformasi dan pemilihan data ini juga menentukan 

kualitas dari hasil data mining nantinya karena ada 

beberapa karakteristik dari teknik-teknik data mining 

tertentu yang tergantung pada tahapan ini. 

4. Aplikasi teknik data mining. Aplikasi teknik data 

mining sendiri hanya merupakan salah satu bagian 

dari proses data mining. Ada beberapa teknik data 

mining yang sudah umum dipakai. Kita akan 

membahas lebih jauh mengenai teknik-teknik yang 

ada di seksi berikutnya. Perlu diperhatikan bahwa ada 

kalanya teknik-teknik data mining umum yang 

tersedia di pasar tidak mencukupi untuk 

melaksanakan data mining di bidang tertentu atau 

untuk data tertentu.  

5. Evaluasi pola yang ditemukan (untuk menemukan 

yang menarik/bernilai) Dalam tahap ini hasil dari 

teknik data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai 

apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila 

ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa ada 

beberapa alternatif yang dapat diambil seperti : 

menjadikannya umpan balik untuk memperbaiki 

proses data mining, mencoba teknik data mining lain 

yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai 

suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin 

bermanfaat. Ada beberapa teknik data mining yang 

menghasilkan hasil analisa berjumlah besar seperti 

analisis asosiasi. Visualisasi hasil analisa akan sangat 

membantu untuk memudahkan pemahaman dari hasil 

data mining. 

6. Presentasi pola yang ditemukan untuk menghasilkan 

aksi. Tahap terakhir dari proses data mining adalah 

bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi dari 

hasil analisa yang didapat. Ada kalanya hal ini harus 

melibatkan orang-orang yang tidak memahami data 

mining. Karenanya presentasi hasil data mining dalam 

bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang 

adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses 

data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga 

bisa membantu mengkomunikasikan hasil data mining 

[2]. 

 Naive  Bayes  adalah  pengklasifikasian statistik  yang  

dapat  digunakan  untuk memprediksi  probabilitas  

keanggotaan  suatu class.  Naive  Bayes  didasarkan  pada  

teorema Bayes  yang  memiliki  kemampuan  klasifikasi serupa  

dengan  decision  tree  dan  neural network. 

 Naïve Bayesian Classifier Adalah metode classifier yang 

berdasarkan probabilitas dan Teorema Bayesian dengan  

asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas (independence) 

Dengan kata lain, Naïve Bayesian Classifier mengansumsikan 

bahwa keberadaan sebuah atribut (variabel) tidak ada kaitannya 

dengan beradaan atribut (variabel) yang lain 

Karena asumsi atribut tidak saling terkait (conditionally 

independent), maka rumus/formula yang dipakai yaitu: 

 
Weka ( Waikato  Environment  for  Knowledge  Analys) 

adalah perangkat lunak data mining yang memiliki 

sekumpulan algoritma standar data mining,Weka dapat dijalan

kan berbasis GUI (Graphical user interface) dan secara 

langsung melalui Command Line (advanced users). Weka 

dapat digunakan untuk melakukan pre-processing, klasifikasi, 

clustering (pengelompokan), regresi, association rule mining  

(ARM) dan visualisasi. 

 

Gambar 1. Tampilan Interface WEKA 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam melakukain penelitian ini, ada beberapa 
tahapan/proses yang kami lakukan: 
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Gambar 2. Alur/ tahapan dalam penelitian 

1. Identifikasi dataset 

Proses yang pertama kali kami lakukan yaitu 

mengidentifikasi dataset, yaitu dengan meneliti 

secara mendetail dataset tersebut. 

2. Perhitungan manual 

Dilakukannya perhitungan manual adalah sebagai 

pembanding dengan perhitungan secara 

komputerisasi. Adapun kasusnya adalah sebagai 

berikut: 

Mobil X= (buying=high, maint=med, doors=2, 

persons=2, lug_boot=small, safety=low) 

3. Perhitungan secara komputerisasi 

Dalam penelitian ini, kami menggunakan software 
WEKA untuk melakukan perhitungan menggunakan 
komputer. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari identifikasi dataset, menghasilkan data sebagai 

berikut: 

- Jumlah attribut 6 

- Jumlah instances 100 

- Jumlah missing values 0 

Atribut class memiliki 4 variabel yaitu: 

- UNNAC: Mobil tidak nyaman 

- ACC: Mobil cukup nyaman 

- GOOD: Mobil nyaman 

- VGOOD: Mobil sangat nyaman 

Dengan menggunakan perhitungan manual, didapatkan hasil 

dari kasus tersebut memiliki class UNACC dikarenakan 

memiliki nilai maksimum tertinggi yaitu 0,005 

Dengan menggunakan aplikasi WEKA didapatkan hasil 

seperti berikut: 

 

 
Gambar 3.  Hasil Weka 

 

Dari perbandingan perhitungan manual dan menggunakan 

aplikasi, menunjuka hasil variabel unacc untuk kasus Mobil 

X= (buying=high, maint=med, doors=2, persons=2, 

lug_boot=small, safety=low). 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

penggunaan data mining dapat membantu manusia dalam 

berbagai prediksi. Seperti contoh diatas, penerapan data 

mining dapat membantu menilai kualitas kenyamanan dari 

sebuah mobil. 

Untuk mendapatkan data yang valid kami menyarankan 
penggunaan dataset hasil penelitian yang baru, karena hasil 
penelitian terbaru dapat merupakan hasil penyempurnaan 
penelitian-penelitian sebelumnya. 
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Abstrak—Pernikahan merupakan hubungan yang 

bersifat suci/sakral antara seorang priadan seorang wanita yang 

telah menginjak umur cukup dewasa dan hubungan tersebut 

telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama. Namun 

kenyataannya ditemukan banyak beragam alasan dan latar 

belakang dalam menentukan kesiapan wanita dan pria dalam 

melepas lajangnya yakni dengan menikah. Beragam parameter 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini memudahkan seseorang 

untuk memprediksi kesiapan menikah atau belum entah itu 

untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Algoritme 

klasifikasi data mining Naïve Bayes dapat digunakan untuk 

prediksi kesiapan menikah yang nantinya bisa di kategorikan ke 

dalam kelas tujuan siap atau belum siap menikah, dari hasil 

prediksi bisa di manfaatkan untuk dasar pengambilan keputusan 

sehingga dapat mengetahui kesiapan secara mental, finansial 

maupun restu orangtua.Data diperoleh berdasarkan kuesioner 

yang disebarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi Stmik 

Amikom Purwokerto. 

 

Kata Kunci : Menikah, Naïve Bayes, Stmik Amikom Purwokerto. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian atau biasa 

disebut akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang 

disertai dengan rasa ikhlas dan sukarela antar kedua belah 

pihak supaya membentuk kehidupan berkeluarga yang 

berlandaskan agama  [1]. Tujuan pernikahan itu sendiri ialah 

untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan 

rahmah. Yang apabila diringkas secara pengertian ketiganya 

ialah sikap antara kedua belah pihak pasangan untuk saling 

mengayomi, saling berpegang pada hak dan kewajiban 

masing-masing, saling menghormati dan memuliakan. Fungsi 

pernikahan itu sendiri ialah mencegah hal-hal yang diinginkan 

berkaitan dengan aurat, dimana aurat sendiri adalah hal yang 

memalukan sehingga harus ditutupi oleh pakaian, dan pakaian 

itu sendiri adalah sebuah pernikahan yang sah secara hukum 

dan agama[2].  

Untuk mencari pasangan hidupnya manusia diharuskan 

menikah pada masa yang sesuai dengan waktu dan kodratnya, 

salah satu caranya yakni dengan menarik lawan jenis. Manusia 

memulai menarik lawan jenisnya dimulai dari usia pubertas 

hal ini berguna untuk mencari pasangannya yang berawal dari 

usia sekitar 12,5 – 14,5 tahun pada perempuan dan 14 – 16,5 

tahun pada laki-laki [3].Menurut teori perkembangan, masa 

usia menikah adalah saat usia dewasa awal yaitu 20-40 

tahunatau usia 18-40 tahun[4]. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa masa dewasa awal merupakan masa untuk menikah dan 

membina rumah tangga. 

Hal ini sejalan dengan bahwa perkembangan yang menjadi 

karakteristik masa dewasa awal adalah mulai memilih 

pasangan hidup dan mulai bekerja[5].Masa dewasa awal 

merupakan masa bermasalah karena pada masa ini manusia 

dituntut untuk hidup mandiri dan sejalan yakni beriringan 

antara menikah dan berkarir. Artinya, karir dan persiapan 

menuju kehidupan pernikahan adalah dua tugas penting yang 

hadir di waktu yang bersamaan[6]. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa selain menikah 

dan membina kehidupan berkeluarga, tugas perkembangan 

lainnya yang dihadapi oleh individu dewasa awal adalah 

bekerja dan berkarir. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

menikah tidak hanya sebatas pada aturan agama, kesiapan 

umur dan mental namun juga pengaruh dari segi finansial dari 

kedua belah pihak.  

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah 

mengetahui mahasiswa/mahasiswi STMIK AMIKOM 

Purwokerto yang siap menikah sesuai dengan susunan variabel 

dari berbagai parameter yang menjadi latar belakang dalam 

suatu pernikahan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang terjadi ialah tentang cara 

mengetahui kesiapan menikah Mahasiswa STMIK Amikom 

Purwokerto. Paper ini diuraikan menjadi empat bahasan yang 

terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

dan yang terakhir hasil dan pembahasan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Adapun tinjauan pustaka yang diterapkan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Algoritma Naïve Bayes 

Algoritma Naive bayes merupakan salah satu algoritma 

yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive bayes 

merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas 
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dan statistik yang dikemukan oleh ilmuwan Inggris 

Thomas Bayes, yakni memprediksi peluang di masa depan 

berdasarkan pengalaman dimasa sebelumnya sehingga 

dikenal sebagai Teorema Bayes. Teorema tersebut 

dikombinasikan dengan Naive dimana diasumsikan 

kondisi antar atribut saling bebas. Klasifikasi Naive bayes 

diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah 

kelas tidak ada hubungannya dengan ciri dari kelas 

lainnya[7]. 

2. Weka 

Weka adalah sebuah perangkat lunak data mining 

open source berbasis Java. Aplikasi ini pertama kali 

dikembangkan oleh Universitas Waikato di Selandia Baru 

sebelum menjadi bagian dari Pentaho. Weka memiliki 

banyak algoritma machine learning yang dapat digunakan 

untuk melakukan generalisasi / formulasi dari sekumpulan 

data sampling. Walaupun kekuatan Weka terletak pada 

algoritma yang makin lengkap dan canggih, kesuksesan 

data mining tetap terletak pada faktor pengetahuan 

manusia implementornya. Tugas pengumpulan data yang 

berkualitas tinggi dan pengetahuan pemodelan dan 

penggunaan algoritma yang tepat diperlukan untuk 

menjamin keakuratan formulasi yang diharapkan[8]. 

3. Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam 

database. Data mining merupakan proses semi otomatik 

yang menggunakan teknik statistik, matematika, 

kecerdasan buatan, dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi 

pengetahuan potensial dan berguna yang bermanfaat yang 

tersimpan di dalam database besar[9].  

4. Data Training 

Data Traning atau bisadisebut jugaTraining set 

digunakan oleh algoritma klassifikasi (misalnya: decision 

tree, bayesian, neural network, SVM) untuk membentuk 

sebuah model classifier. Model ini merupakan representasi 

pengetahuan yang akan digunakan untuk prediksi kelas 

data baru yang belum pernah ada[10]. 

III. METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian yang diterapkan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Masalah dan Studi Literatur 

Langkah awal untuk menentukan rumusan masalah 

dari penelitian yang akan dibuat. Dalam hal ini 

mengamati permasalahan yang berhubungan dengan 

satus mahasiswa/mahasiswi tersebut, jenis kelamin, 

managemen ekonomi , cara dalam menghadapi 

masalah,kriteria pendamping hidup,proses yang 

diharapkan , finanasial ,dan tentunya apakah sudah 

siap untuk menikah atau tidak . Permasalahan-

permasalahan yang ada, selanjutnya dianalisa untuk 

mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap 

masalah tersebut dan menentukan ruang lingkup 

permasalahan yang akan diteliti.Mempelajari dasar 

teori dari berbagai literature mengenai penerapan 

metode Naïve Bayes, konsep dan teori data mining , 

melalui jurnal-jurnal agar mendapatkan dasar 

pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Mengumpulkan Data melalui Kuisioner 

Prosedur sistematik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yaitu dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden yaitu 

mahasiswa dan mahasiswi STMIK AMIKOM 

Purwokerto melalui kuisoner. Hasil kuesioner yang 

didapatkan akan digunakan untuk bahan 

penganalisisan data terhadap metode Naïve Bayes. 

Setelah data dikumpulkan dilakukan analisa data 

untuk menyesuaikan proses data yang akan diolah 

pada metode Naïve Bayes. 

3. Implementasi dan Pengujian 

Sesuai dengan pengolahan data maka pada tahap 

implementasi adalah tentang bagaimana pengolahan 

datanya diterapkan dalam sebuah tools. Tools yang 

akan digunakan dalam implementasi penelitian ini 

adalah dengan menggunakan Software Weka. 

Selanjutnya Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

apakah penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan.Naive bayes merupakan 

pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan 

statistik yang dikemukan oleh ilmuwan Inggris 

Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa 

depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya 

[11]. 

Alur dari metode Naive bayesdapat dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Baca Data 

Mahasiswa 

Tentukan nilai 

akurasi 
 

Buktikan dengan 

Weka 

Selesai 
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Gambar 1. Flowchart metode naïve bayes 

1. Dimulai dengan membaca data mahasiswa yang 

sudah di siapkan. 

2. Kemudian menentukan nilai akurasinya. 

3. Membuktikannya dengan Weka, dan jika nilai sudah 

sesuai maka selesai. 

4. Selesai.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Naive bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan 

bahwa nilai atribut secara kondisional saling bebas jika 

diberikan nilai output. Dengan kata lain, diberikan nilai 

output, probabilitas mengamati secara bersama adalah produk 

dari probabilitas individu. Keuntungan penggunaan Naive 

bayes adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah 

data pelatihan (Training Data) yang kecil untuk menentukan 

estimasi paremeter yang diperlukan dalam proses 

pengklasifikasian. Naive bayes sering bekerja jauh lebih baik 

dalam kebanyakan situasi dunia nyata yang kompleks dari 

pada yang diharapkan. Adapun alur dari metode Naive bayes 

adalah sebagai berikut: 

i. Data Training 

ii.Hitung Jumlah dan Probabilitas, namun apabila data 

numerik maka: 

1. Cari nilai mean dan standar deviasi dari masing 

masing parameter yang merupakan data numerik. 

2. Cari nilai probabilistik dengan cara menghitung 

jumlah data yang sesuai dari kategori yang sama 

dibagi dengan jumlah data pada kategori tersebut. 

iii.Mendapatkan nilai dalam tabel mean, standart deviasi dan 

probabilitas. 

Persamaan dari teorema Bayes adalah[12].:  

P(H|X)  =   P(X|H).P(H) 

          P(X) 

Di mana :  

X :Data dengan classyang belum diketahui  

H : Hipotesis data merupakan suatu classspesifik  

P(H|X) :Probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X (posteriori 

probabilitas)  

P(H) : Probabilitas hipotesis H (prior probabilitas)  

P(X|H) :Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H  

P(X) : Probabilitas X 

Untuk menjelaskan metode Naive bayes, perlu diketahui 

bahwa proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk 

menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis 

tersebut. Karena itu, metode Naive bayes di atas disesuaikan 

sebagai berikut :  

P(C|F1 ...Fn) =  P(C)P(F1 ...Fn|C) 

          P(F1...Fn) 

Di mana Variabel C merepresentasikan kelas, sementara 

variabel F1 ... Fn merepresentasikan karakteristik petunjuk 

yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Maka rumus 

tersebut menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel 

karakteristik tertentu dalam kelas C (Posterior) adalah peluang 

munculnya kelas C (sebelum masuknya sampel tersebut, 

seringkali disebut prior), dikali dengan peluang kemunculan 

karakteristik-karakteristik sampel pada kelas C (disebut juga 

likelihood), dibagi dengan peluang kemunculan karakteristik-

karakteristik sampel secara global. Karena itu, rumus di atas 

dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut: 

Posterior =   priorxlikelihood 

  evidence 

Nilai Evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu 

sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan 

dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya untuk 

menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. 

Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan 

dengan menjabarkan (𝐶|𝐹1,…,𝐹𝑛) menggunakan aturan 

perkalian sebagai berikut: 

𝑃(𝐶|𝐹1,…,𝐹𝑛=𝑃(𝐶)𝑃(𝐹1,…,𝐹𝑛|𝐶)  

=𝑃(𝐶)𝑃(𝐹1|𝐶)𝑃(𝐹2,…,𝐹𝑛|𝐶,𝐹1) 

=𝑃(𝐶)𝑃(𝐹1|𝐶)𝑃(𝐹2|𝐶,𝐹1 )𝑃(𝐹3,…,𝐹𝑛|𝐶,𝐹1,𝐹2 

=(𝐶)𝑃(𝐹1|𝐶)𝑃(𝐹2|𝐶,𝐹1 

)𝑃(𝐹3|𝐶,𝐹1,𝐹2)𝑃(𝐹4,…,𝐹𝑛|𝐶,𝐹1,𝐹2,𝐹3) 

=𝑃(𝐶)𝑃(𝐹1|𝐶)𝑃(𝐹2|𝐶,𝐹1 

)𝑃(𝐹3|𝐶,𝐹1,𝐹2)…𝑃(𝐹𝑛|𝐶,𝐹1,𝐹2,𝐹3,…,𝐹𝑛−1) 

Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut 

menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya 

faktor - faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas, 

yang hampir mustahil untuk dianalisa satu persatu. Akibatnya, 

perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Di sinilah 

digunakan asumsi independensi yang sangat tinggi (naif), 

bahwa masing-masing petunjuk (F1,F2...Fn) saling bebas 

(independen) satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka 

berlaku suatu kesamaan sebagai berikut: 

P(Fi|Fj) =
𝑃(𝐹𝑖 ∩  𝐹𝑗)

𝑃(𝐹𝑗)
=

𝑃(𝐹𝑖 ∩  𝐹𝑗)

𝑃(𝐹𝑗)
= (𝐹𝑖) 

Untuk i≠j , sehingga 

𝑃(𝐹𝑖|𝐶,𝐹𝑗)=𝑃(𝐹𝑖|𝐶) 
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b. Penerapan Naïve Bayes 

Naive bayes didasarkan pada asumsi penyederhanaan 

bahwa nilai atribut secara kondisional . Keuntungan 

penggunaan Naive bayes adalah metode ini hanya 

membutuhkan jumlah data pelatihan (Training Data) yang 

kecil untuk menentukan estimasi paremeter yang diperlukan 

dalam proses pengklasifikasian. Dalam metode Naive bayes 

data String yang bersifat konstan dibedakan dengan data 

numerik yang bersifat kontinyu, perbedaan ini akan terlihat 

pada saat menentukan nilai probabilitas setiap kriteria baik itu 

kriteria dengan nilai data string maupun kriteria dengan nilai 

data numerik. Tahap awal cara kerja dari proses perhitungan 

Naive bayes adalahdengan melakukan pengambilan data 

training dari data mahasiswa dan mahasiwi STMIK Amikom 

Purwokerto.Adapun variabel penentu yang digunakan dalam 

mengklasifikasikan datamahasiswa yang siap dinikahi yaitu : 

1.Nama 

Merupakan variabel nama mahasiswa dan mahasiwi 

STMIK Amikom Purwokerto . 
2.Umur 

Merupakan variabel usia mahasiswa dan mahasiwi STMIK 

Amikom Purwokerto yang di kelompokkan dalam tiga 

kategori yaitu 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun. 
3.Status 

Merupakan variabel status mahasiswa dan mahasiwi 

STMIK Amikom Purwokerto yang dikelompokkan 

dalamdua kategori yaitu Jomblo dan Pacaran. 

4.Jenis Kelamin 

Merupakan variabel jenis kelamin mahasiswa dan 

mahasiwi STMIK Amikom Purwokerto  yang 

dikelompokkan dalam dua kategori yaitu Perempuan dan 

Laki-laki. 

5.Manajemen Ekonomi 

Merupakan variabel status mahasiswa dan mahasiwi 

STMIK Amikom Purwokerto yang dikelompokkan 

dalamdua kategori yaitu Boros dan Hemat. 

6.Mengahadapi Masalah 

Merupakan variabel status mahasiswa dan mahasiwi 

STMIK Amikom Purwokerto yang dikelompokkan 

dalamdua kategori yaitu Sabar dan Emosional. 

7.Tipe Idaman 

Merupakan variabel Tipe pria idaman mahasiswa dan 

mahasiwi STMIK Amikom Purwokerto yang 

dikelompokkan dalamtiga kategori yaitu religius, 

tampan/cantik, mapan. 

8.Restu Ortu 

Merupakan variabel status mahasiswa dan mahasiwi 

STMIK Amikom Purwokerto yang dikelompokkan 

dalamdua kategori yaitu Boleh dan belum Boleh. 

9.Proses Yang Diharapkan 

Merupakan variabel tentang bagaimana cara mahasiswi 

mendekati tipe idamannya yang dikelompokkandalam dua 

kategori yaitu Pacaran dan Ta'aruf . 

10.Finansial 

Merupakan variabel tentang keterangan diri mahasiswa 

dan mahasiwi STMIK Amikom Purwokerto sudah bekerja 

atau belum. 

11.Siap Menikah 

Merupakan Kelas tujuan yang dikelompokkandalam dua 

kategori yaitu Siap dan Belum siap. 

 

. 

Tabel1. Data Mahasiswa 

Berikut ini adalah jumlah data yang berhasil dikumpulkan, 

ada 54 data : 
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Adapun penerapan metode Naive bayessebagai berikut : 

Akan diuji data sebanyak 54 data yang diselesaikan 

denganmenggunakan tools weka sehingga dihasilkan hasil 

klasifikasi mahasiswa dan mahasiswi STMIK Amikom 

Purwokerto sebagai berikut: 

--- Stratified cross-validation --- 

--- Summary --- 

 

Correctly Classified Instance  30 55,5556 % 

Incorectly Classified Instance 24 44,4444 % 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat persentase 

untuk Correctly Classified Instanceadalah sebesar 56% 

sementara persentase untukIncorrectly Classified Instance 

adalahsebesar 45%. Di mana dari 54 data mahasiswa dan 

mahasisiwi STMIK Amikom Purwokerto diambil data testing 

sejumlah 54 data,  ada sebanyak 30 data yang berhasil  

diklasifikasikan dengan benar dan sebanyak 24 data yang 

tidak berhasil diklasifikasikan dengan benar. 

 

--- Stratified cross-validation --- 

--- Summary --- 

 

Correctly Classified Instance  33 61,1111 % 

Incorectly Classified Instance 21 38,8889 % 
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 Kemudian setelah dilakukan proses filter randomize 

sebanyak 30 kali dalam modul preprocess pada Weka 

menghasilkan akurasi yang lebih tinggi yaitu sebesar 61%  

Dan jika dihitung akurasinya dari 54 data yang berhasil 

dikumpulkan maka dapat dihitung sebagai berikut ini : 
Accuracy =   TP + TN           x 100 % 

            (TP+FN+FP+TN) 
        =         23+10      = 61,1111% 

            (23+8+13+10) 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil pembahasan maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan antara lain : 

a. Klasifikasi data mahasiswa dan mahasiswi STMIK 

Amikom Purwokerto kesiapan pernikahan digunakan 

untuk menampilkan informasi klasifikasi mahasiswa 

dan mahasiswi yang sudah siap menikah dengan 

menggunakan algoritma Naive bayes. 

b. Metode Naive bayes memanfaatkan data training 

untuk menghasilkan probabilitas setiap kriteria untuk 

class yang berbeda, sehingga nilai-nilai probabilitas 

dari kriteria tersebut dapat dioptimalkan untuk 

memprediksi kesiapan menikah mahasiswa dan 

mahasiswi STMIK Amikom Purwokerto berdasarkan 

proses klasifikasi yang dilakukan oleh metode Naive 

bayes itu sendiri. 

c. Pada klasifikasi data mahasiswa dan mahasiswi 

STMIK Amikom Purwokerto yang dijadikan data 

training menggunakanmetode Naive bayesrandomize 

data sebanyak 30 kali menghasilkan akurasi yang 

lebih tinggi yaitu sebesar 61%  

Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan mengenai penelitian 

ini adalah pengujian sebaiknya dilakukan dengan 
menggunakan metode lain untuk melihat metode mana yang 
lebih akurat dalam memprediksi keakuratan data mahasiswa 
dan masiswi STMIK Amikom Purwokerto yang sudah siap 
menikah. 
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Implementasi Data Mining Algoritme Apriori 

Pada Sistem Penjualan Kusuma Shop 

 

 

  
       

ABSTRAK-Kusuma shop merupakan toko yang bergerak 

dalam bidang distribusi fashion wanita . Tidak hanya kusuma 

shop masih banyak toko online lainnya yang bergerak dalam 

bidang serupa . Hal tersebut tentu saja  menimbulkan  

persaingan antar toko. Data mining dimaksudkan untuk 

mengambil solusi bagi para pengambil keputusan untuk 

mengembangkan bisnis mereka.Untuk itu penulis tertarik 

untuk menulis permasalahan ini ke dalam tugas data mining 

dengan judul “Implementasi Data mining Algoritme Apriori 

Pada Sistem Penjualan Kusuma Shop” . Tujuan dari penelitian 

ini  untuk melihat penjualan yang paling banyak diminati 

konsumen terutama dalam bidang fashion. Manfaatnya 

mempermudah analisis data yang besar dan membantu 

memberikan informasi  data penjualan yang diolah. Penulisan 

ini dikembangkan   menggunakan  metode apriori  asosiasi  

untuk mengekstrasi dan menginterprestasi pola-pola  pada 

transaksi penjualan fashion . 

Kata kunci : Data mining , Algoritme Apriori. 
 

I.PENDAHULUAN 

Kusuma Shop merupakan sebuah toko yang bergerak 

dalam bidang penjualan fashion wanita yang memiliki 

sistem seperti pada online shop yaitu pembeli memilih dan 

menginput sendiri barang yang akan dibeli . Dari data 

penjualan pada kusuma shop selama ini tidak tersusun 

dengan baik, sehingga data tersebut hanya berfungsi 

sebagai arsip bagi toko dan tidak dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan strategi pemasaran. 

Dengan data- data yang telah tersedia dapat dijadikan 

sebagai sistem pengambilan keputusan untuk solusi bisnis 

serta dukungan infrastruktur di bidang teknologi yang 

merupakan penyebab munculnya suatu teknologi data 

mining. Data mining berguna untuk memberikan solusi 

kepada para pengambil keputusan dalam bisnis guna 

meningkatkan bisnis perusahaan.  

Dengan menggunakan apriori dapat dilihat dari tujuan 

penelitian yaitu hasil rekomendasi dapat membantu 

manager dalam mendukung suatu keputusan strategi 

penjualan. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan final project ini 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana algoritme apriori 

dapat membantu pengembangan strategi pemasaran dalam 

penjualan fashion online di kusuma shop . 

Pada artikel ini terbagi menjadi beberapa bagian. 

Pertama tentang pendahuluan, kedua mengenai tinjauan 

pustaka, selanjutnya mengenai metode penelitian, keempat 

hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan dan saran. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Definisi Data mining 

Data mining adalah suatu istilah yang dapat digunakan 

untuk menguraikan penemuan pengetahuan didalam 

database. Data mining adalah proses yang menggunakan 

teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan 

machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait 

dari berbagai database besar. 

Istilah data mining memiliki beberapa padanan, seperti 

knowledge discovery ataupun pattern recognition. Kedua 

istilah tersebut sebenarnya memiliki arti masing-masing. 

Istilah knowledge discovery atau penemuan,pengetahuan 

tepat digunakan karena tujuan utama dari data mining 

memang untuk mendapatkan pengetahuan yang masih 

tersembunyi didalam bongkahan data. 
 

B. Definisi Algoritme Apriori 

Algoritme apriori adalah suatu algoritma dasar 

yang diusulkan oleh Agrawal & Srikant pada tahun 1994 

untuk penentuan frequent itemsets untuk aturan asosiasi 

boolean. algoritme apriori termasuk jenis aturan asosiasi 

pada data mining. Aturan yang menyatakan asosiasi 

antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis 

atau market basket analysis.  

Analisis asosiasi atau association rule mining adalah 

teknik data mining untuk menemukan aturan suatu 

kombinasi item. Salah satu tahap analisis asosiasi yang 

menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan 

algoritme yang efisien adalah analisis pola frequensi 

tinggi (frequent pattern mining). Penting tidaknya suatu 

asosiasi dapat diketahui dengan dua tolak ukur , yaitu : 

support dan confidence. Support (nilai penunjang) 

adalah persentase kombinasi item tersebut dalam 

database, sedangkan confidence (nilai kepastian) adalah 

kuatnya hubungan antar-item dalam aturan asosiasi.  
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Tahap awal dalam algoritme apriori adalah analisis 

pola frekuensi tinggi yaitu dengan cara mencari 

kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari 

nilai support dalam basis data, Nilai support sebuah item 

diperoleh dengan rumus berikut : 
Support = Jumlah transaksi  x 100%  

          Total transaksi 

Frequent itemset menunjukkan itemset yang 

memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai 

minimum yang ditentukan. 

Tahap selanjutnya adalah pembentukan aturan 

asosiasi, yaitu setelah semua pola frekuensi tinggi 

ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang 

memenuhi syarat minimum confidence dengan 

menghitung confidenceA→B. Nilai confidence dari 

aturan A→B diperoleh rumus berikut 

 x 100% 

         ∑transaksi mengandung A  

Untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih 

maka harus diurutkan berdasarkan support x 

confidence.Aturan diambil sebanyak  aturan yang 

memiliki hasil terbesar. 

C. Market Basket Analysis 

Market basket analysis adalah suatu metodologi untuk 

melakukan analisis buying habit konsumen dalam shopping 

basket (keranjang belanja) yang dibeli pada suatu transaksi 

tertentu. Tujuan market basket analysis adalah untuk 

mengetahui produk-produk mana yang mungkin akan 

dibeli secara bersamaan. 

 

D. Analisis Asosiasi 

Analisis asosiasi atau association rule mining adalah 

teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara 

suatu kombinasi item yaitu:  

a. Support, adalah suatu ukuran yang menunjukan 

seberapa besar tingkat dominasi suatu item  atau  

itemset dari keseluruhan ransaksi.  

b. Confidence,adalah suatu ukuran yang menunjukan 

hubungan antar dua item secara conditional 

(berdasarkan suatu kondisi tertentu). 

Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi menjadi dua tahap 

:  

1) Analisa pola frekuensi tinggi 

Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi 

syarat minimum dari nilai  

support dalam database.Nilai support sebuah item 

diperoleh dengan rumus berikut: 

Support(A  )= Jumlah Transaksi    mengandungA 

Total Transaksi 

 

Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari 

rumus berikut : 

Support (A∩B) =  

Jumlah Transaksi mengandung A dan B 

Total Transaksi 

 

2) Pembentukan aturan  

 Assosiatif  

Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan 

barulah dicari aturan assosiatif yang memenuhi syarat  

minimum untuk confidence dengan menghitung 

confidence aturan assosiatif A ke B Nilai confidence dari 

aturan A ke B diperoleh dari rumus berikut:  

Confidence = P(B\A) 
= Jumlah Transaksi mengandung A dan B 

Jumlah Transaksi mengandung A 

 

Pengambilan data berupa teks hasil wawancara yang 

diperoleh melalui wawancara dengan informan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE  PENELITIAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 1. Memperlihatkan flowchart alur penelitian 

 

Gambar 1 Menjelaskan tentang pengumpulan dataset pada 

Kusuma Shop. Kemudian melakukan uji coba untuk melihat 

rule asosiasi menggunakan algoritme apriori. Selanjutnya 

melakukan evaluasi menggunakan aplikasi weka 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data 

Evaluasi 

Pengaplikasian 

algoritma apriori 

Mulai 

Dataset kusuma shop 

 

Selesai 
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Pada penelitian ini sumber data yang digunakan 

berasal dari data transaksi penjualan pada kusuma shop . 

Data tersebut akan diproses guna menghasilkan 

pengetahuan yang bisa digunakan sebagai pengembangan 

strategi bisnis. Data awal yang diperoleh dari kusuma shop 

masih berupa nota-nota transaksi penjualan acak yang 

belum diseleksi menjadi data yang siap dipakai dalam 

penelitian ini. 

 

B. Penyeleksian Data 

Setelah data selesai dikumpulkan maka dilakukan 

penyeleksian pada nota transaksi penjualan yang telah 

diperoleh dari kusuma shop.Pada tahap penyeleksian data 

ini dilakukan pemilahan nota-nota transaksi penjualan 

karena tidak semua nota-nota tersebut akan digunakan 

dalam penelitian ini.  

Nota-nota transaksi penjualan yang akan diambil 

bergantung pada jumlah barang atau item yang dibeli oleh 

pelanggan toko.  

Jumlah barang dalam nota transaksi penjualan yang 

akan diambil ialah nota transaksi dengan jumlah barang 

dua dan tiga barang atau item saja. 

TABEL I. Daftar Transaksi Penjualan 

Trans

aksi 
Item yang dibeli 

1 Pashmina, kaos, celana pendek 

2 Segiempat, kaos, celana panjang 

3 Segiempat, kemeja, celana panjang 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 segiempat,kemeja,pendek 

100 pashmina,kaos,panjang 

 

Untuk mempermudah, nama-nama item di Tabel I, disingkat dengan 

diwakili huruf abjad, sebagai contoh : 

Produk : 

A Pashmina 

B Segiempat 

C Kemeja 

D Kaos 

E Celana Panjang 

F Celanja Pendek 

 

TABEL II. Transaksi barang yang dibeli 

Transaksi Item yang dibeli 

1 A,D,F 

2 B,D,F 

3 B,C,E 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 B, C,F 

100 A,D,F 

 

Berikut merupakan uji coba pada 10 data yang  dilakukan secara manual 

untuk melihat rule asosiasi berdasarkan algoritme apriori 

TABEL III.  Banyaknya transaksi untuk setiap item. 

Transaksi A B C D E F 

1 1 0 0 1 0 1 

2 0 1 0 1 1 0 

3 0 1 1 0 1 0 

4 0 1 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 0 1 

6 0 1 0 1 0 1 

7 1 0 1 0 1 0 

8 1 0 0 1 1 0 

9 0 1 0 1 0 1 

10 1 0 1 0 1 0 

 5 5 5 5 5 5 

 

Tentukan Ф. 

Ф merupakan batas minimum dalam suatu 

transaksi.Misalkan kita tentukan Ф = 3, maka kita dapat 

menentukan frekuen itemset. Dari tabel di atas diketahui 

total Ф untuk transaksi k = 1, semuanya lebih besar dari Ф. 

Maka: F1 = {{A}, {B}, {C}, {D}, {E}, {F}} Untuk k = 2 (2 

unsur), diperlukan tabel untuk tiap-tiap pasang item. 

Himpunan yang mungkin terbentuk adalah: {A,C}, {A,D}, 

{A,E}, {B,D}, {B,F}, {C,E}, {D,F} 

 

Dari tabel-tabel 2 unsur di atas, P artinya item-item yang 

dijual bersamaan, sedangkan S berarti tidak ada item yang 

dijual bersamaan atau tidak terjadi transaksi. Σ 

melambangkan jumlah Frekuensi item set. Jumlah frekuensi 

item set harus lebih besar atau sama dengan jumlah 

Frekuensi item set (Σ >= Ф). Dari tabel diatas, maka 

didapat: 

F2 = {{A,C}, {A,D}, {A,E}, {B,D}, {B,F}, {C,E}, {D,F}} 

Kombinasi dari item set dalam F2, dapat kita gabungkan 

menjadi calon 3-itemset. Itemset-itemset yang dapat 

digabungkan adalah itemset-itemset yang memiliki 

kesamaan dalam k-1 item pertama. Misalnya {A,B} dan 

{A,E} memiliki itemset k-1 pertama yg sama, yaitu A, maka 

dapat digabungkan menjadi 3- itemset baru yaitu {A, B, E}. 

Untuk k = 3 (3 unsur), himpunan yang mungkin terbentuk 

adalah: {A, C, D}, {A, C, E}, {A, D, E}, {B,D,F} 

Dari tabel-tabel di atas, didapat F3 = { }, karena tidak ada Σ 

>= Ф sehingga F4, F5, F6 dan F7 juga merupakan himpunan 

kosong. 

 

Rule yang dipakai adalah if x then y, dimana x adalah 

antecendent dan y adalah consequent. Berdasarkan rule 

tersebut, maka dibutuhkan 2 buah item yang mana salah 

satunya sebagai antecedent dan sisanya sebagai consequent. 

Dari langkah 4 didapat 1 buah Fk yaitu F2. F1 tidak 

disertakan karena hanya terdiri dari 1 item saja. Untuk 

antecedent boleh lebih dari 1 unsur, sedangkan untuk 

consequent terdiri dari 1 unsur. 
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Tentukan (ss-s) sebagai antecedent dan s sebagai 

consequent dari Fk yang telah di dapat berdasarkan rule 

pada langkah sebelumnya. 

Pada F2 didapat himpunan F2 = {A,C}, {A,D}, {A,E}, 

{B,D}, {B,F}, {C,E}, {D,F} 

Maka dapat disusun:  

Untuk {A,C}: 

- Jika (ss-s) = A, Jika s = C, Maka     If buy A then buy C 

- Jika (ss-s) = C, Jika s = A, Maka    If buy C then buy A 

Untuk {A,D}: 

- Jika (ss-s) = A, Jika s = D, Maka         If buy A then buy D 

- Jika (ss-s) = D, Jika s = A, Maka     If buy D then buy A 

Untuk {A,E}: 

- Jika (ss-s) = A, Jika s = E, Maka     If buy A then buy E 

- Jika (ss-s) = E, Jika s = A, Maka      If buy E then buy A 

Untuk {B,D}: 

- Jika (ss-s) = B, Jika s = D, Maka     If buy B then buy D 

- Jika (ss-s) = D, Jika s = B, Maka     If buy D then buy B 

Untuk {B,F}: 

- Jika (ss-s) = B, Jika s = F, Maka     If buy B then buy F 

- Jika (ss-s) = F, Jika s = B, Maka    If buy F then buy B 

Untuk {C,E}: 

- Jika (ss-s) = C, Jika s = E, Maka     If buy C then buy E 

- Jika (ss-s) = E, Jika s = C, Maka     If buy E then buy C 

Untuk {D,F}: 

- Jika (ss-s) = D, Jika s = F, Maka     If buy D then buy F 

- Jika (ss-s) = F, Jika s = D Maka      If buy F then buy D 

 

Dari langkah sebelumnya, kita mendapatkan 14 rule yang 

dapat digunakan yaitu 

1. If buy A then buy C 

2. If buy C then buy A 

3. If buy A then buy D 

4. If buy D then buy A 

5. If buy A then buy E 

6. If buy E then buy A 

7. If buy B then buy D 

8. If buy D then buy B 

9. If buy B then buy F 

10. If buy F then buy B 

11. If buy C then buy E 

12. If buy E then buy C 

13. If buy D then buy F 

14. If buy F then buy D 

 

Hitung support dan confidence. 

 

SUPPORT= Σ.item yang dibeli sekaligus X100% 

Σ .jumlah seluruh transaksi 

 

CONFIDENCE =  

Σ.item yang dibeli sekaligus  x 100% 

Σ . jumlah transaksi pada bagian antecedent 

 

Untuk Σ item yang dibeli sekaligus pada If  buy A then buy 

B, ada 6 transaksi. Jumlah seluruh transaksi adalah 30 

transaksi, sehingga support-nya adalah: 

 

SUPPORT  =     3 X 100 % = 30 % 

10 

 

Untuk Σ item yang dibeli sekaligus pada If  buy A then buy 

B, ada 6 transaksi, sedangkan jumlah transaksi yang 

membeli A adalah 14 transaksi, sehingga confidence-nya 

adalah: 

 

CONFIDENCE =  3 X 100 % =  60% 

5 

TABEL IV. Support dan Confidence 

If antecedent then 

consequent 

Suport Confidence 

If buy A then buy C (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy C then buy A (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy A then buy D (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy D then buy A (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy A then buy E (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy E then buy A (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy B then buy D (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy D then buy B (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy B then buy F (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy F then buy B (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy C then buy E (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy E then buy C (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

If buy D then buy F (3/10) x 100% (3/5) x 100% = 
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= 30% 60% 

If buy F then buy D (3/10) x 100% 

= 30% 

(3/5) x 100% = 

60% 

 

Setelah di dapat support dan confidence untuk masing-

masing kandidat, lakukan perkalian antara support dan 

confidence, dimana confidence-nya diambil 45% ke atas, 

sehingga di dapat tabel sbb: 

TABEL V. Memperlihatkan Tabel perhitungan support x 

Confidence 

If antecedent 

then consequent 

Support Confidence Support x 

confidence 

If buy A then 

buy C 

30% 60 % 0,18 

If buy C then 

buy A 

30% 60 % 0,18 

If buy A then 

buy D 

30% 60 % 0,18 

If buy D then 

buy A 

30% 60 % 0,18 

If buy A then 

buy E 

30% 60 % 0,18 

If buy E then 

buy A 

30% 60 % 0,18 

If buy B then 

buy D 

30% 60 % 0,18 

If buy D then 

buy B 

30% 60 % 0,18 

If buy B then 

buy F 

30% 60 % 0,18 

If buy F then buy 

B 

30% 60 % 0,18 

If buy C then 

buy E 

30% 60 % 0,18 

If buy E then 

buy C 

30% 60 % 0,18 

If buy D then 

buy F 

30% 60 % 0,18 

If buy F then buy 

D 

30% 60 % 0,18 

Setelah didapat hasil perkalian antara support dan 

confidence, pilihlah yang hasil perkaliannya paling besar. 

Hasil paling besar dari perkalian perkalian tersebut 

merupakan rule yang dipakai pada saat menjual. Karena 

hasil perkalian dari ke14 penjualan diatas bernilai sama, 

maka semuanya bisa dijadikan rule. 

 

1. Jika membeli A maka akan membeli C dengan support 

30% dan confidence 60% 

2. Jika membeli C maka akan membeli A dengan support 

30% dan confidence 60% 

3. Jika membeli A maka akan membeli D dengan support 

30% dan confidence 60% 

4. Jika membeli D maka akan membeli A dengan support 

30% dan confidence 60% 

5. Jika membeli A maka akan membeli E dengan support 

30% dan confidence 60% 

6. Jika membeli E maka akan membeli A dengan support 

30% dan confidence 60% 

7. Jika membeli B maka akan membeli D dengan support 

30% dan confidence 60% 

8. Jika membeli D maka akan membeli B dengan support 

30% dan confidence 60% 

9. Jika membeli B maka akan membeli F dengan support 

30% dan confidence 60% 

10. Jika membeli F maka akan membeli B dengan support 

30% dan confidence 60% 

11. Jika membeli C maka akan membeli E dengan support 

30% dan confidence 60% 

12. Jika membeli E maka akan membeli C dengan support 

30% dan confidence 60% 

13. Jika membeli D maka akan membeli F dengan support 

30% dan confidence 60% 

14. Jika membeli F maka akan membeli D dengan support 

30% dan confidence 60% 

 

Selanjutnya untuk seluruh data transaksi sebanyak 100 

transaksi, dianalisis menggunakan  weka dengan 

menggunakan algoritme apriori. Adapun ketentuan dari data 

apabila kerudung A =pashmina, kerudung B=segiempat, 

baju A= kemeja,baju B= kaos, celana A =celana panjang, 

celana B= celana pendek.  

Adapun nilai-nilai parameter yang ditentukan meliputi 

minimum support : 0,1, menggunakan matrik Confidence 

dengan minimum 0,5. Mendapatkan best rules : 

1. Celana = B 56  Baju = B 36 conf:(0,64) 

2. Celana = B 56  Kerudung = A 35 conf:(0,63) 

3. Baju = B 58  Celana = B 36 conf:(0,62) 

4. Baju = A 42  Kerudung = A 26 conf:(0,62) 

5. Kerdung  = A Baju = B 34  Celana = B 21 

conf:(0,62) 

6. Kerdung  = B 40  Baju = B 24 conf:(0,6) 

7. Kerudung  = A Celana = B 35  Baju = B 21 

conf:(0,66) 

8. Baju  = B 58  Kerudung = A 34 conf:(0,59) 

9. Kerudung  = A 60  Celana = B 35 conf:(0,58) 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



 
 

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering                                                  107 

10. Baju  = B Celana = B 36 Kerudung= A 21 

conf:(0,58) 

Karena nilai confidence paling besar adalah 0,64 

sehingga didapatkan best rule = Apabila customer  

membeli celana pendek, kemungkinan 64 % akan 

membeli kaos. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan 

analisis dan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibangun adalah: Hubungan-hubungan keterkaitan 

barang yang satu dengan barang yang lainnya. Dan dari 

hubungan-hubungan keterkaitan tersebut digunakan 

untuk mengatur penempatan barang. Dan best rule yang 

diperoleh sebanyak 10 rule. 

Berdasarkan kesimpulan diatas kami menyarankan : 

supaya setiap melakukan scan database tidak perlu harus 

menscan, karena akan memakan waktu yang lama dan 

makin banyak iterasi. 
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IMPLEMENTASI DATA MINING 

ALGORITME APRIORI PADA 

PENJUALAN SUKU CADANG MOTOR 

DELTA MOTOR  
 

 
 

       

          ABSTRAK - Delta Motor adalah bengkel 

otomotif khusus sepeda motor yang melayani ser-

vice ringan serta menyediakan berbagai suku ca-

dang motor. Transaksi penjualan pada bengkel ini 

dicatat hanya untuk keperluan arsip dan rekap-

penjualan. Padahal data-data tesebut mengandung 

informasi  yang dapat diproses untuk keperluan 

yang lebihluas. Salah satunya adalah untuk 

menemukan hubungan khusus antar produk yang 

dibeli bersamaan. Konsumen yang membeli barang 

akan tertarik untuk membeli barang yang lain 

yang biasa dibelinya. Tujuan dari penelitian ini  

untuk melihat penjualan yang paling banyak 

diminati konsumen Manfaat dari penelitian ini 

adalah untuk mempermudah analisis data dan 

membantu memberikan informasi  data penjualan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode apriori. 

Kata kunci : Data mining , Algoritme Apriori. 
 

I.PENDAHULUAN 

Delta motor merupakan bengkel otomotif 

khusus sepeda motor yang melayani service 

dan pembelian berbagai suku cadang motor. 

Selama ini data dari penjualan pada delta motor 

hanya digunakan untuk rekap penjualan dan 

arsip. Padahal data tersebutdapat digunakan 

pemilik untuk pengembangan strategi pemasa-

ran.  

Data-data tersebut dapat dijadikan sebagai 

sistem pengambilan keputusan untuk solusi 

bisnis hal inilah yang menyebabkan munculnya 

suatu teknologi data mining. Data mining 

berguna untuk memberikan solusi kepada para 

pemilik untuk mengambil keputusan guna 

meningkatkan bisnis perusahaan. 

Dengan menggunakan apriori dapat 

menghasilkan suatu rekomendasi yang  di-

harapkan dapat membantu manager dalam 

mendukung keputusan strategi penjualan. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana algoritma 

apriori dapat membantu pengembangan strategi 

pemasaran di bengkel delta motor. 

Pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa 

bagian. Pertama pendahuluan, kedua mengenai 

tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, 

keempat hasil dan pembahasan, terakhir 

kesimpulan dan saran. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Definisi Data mining 

Data mining merupakan proses yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, 

kecerdasan buatan, dan machine learning 

untuk mengekstraksi dan mengidenfikasi 

informasi yang bermanfaat dan 

pengetahuan yang terakit dari berbagai 

database besar/data warehouse (Turban, 

dkk. 2005) 

Berdasarkan defenisi-defenisi yang telah 

disampaikan, hal penting yang terkait 

dengan data mining adalah: 

1. Data mining merupakan suatu proses 

otomatis terhadap data yang sudah ada. 

2. Data yang akan diproses berupa data 

yang sangat besar. 

3. Tujuan data mining adalah mendapatkan 

hubungan atau pola yang akan mungkin 

memberikan indikasi yang bermanfaat. 
 

 

B. Definisi Algoritme Apriori 

Algoritme apriori adalah suatu algoritma 

dasar yang diusulkan oleh Agrawal & Srikant 

pada tahun 1994 untuk penentuan frequent 

itemsets untuk aturan asosiasi boolean. 
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algoritme apriori termasuk jenis aturan 

asosiasi pada data mining. Aturan yang 

menyatakan asosiasi antara beberapa atribut 

sering disebut affinity analysis atau market 

basket analysis.  

 

C. Association Rules 

Association rules adalah teknik dalam 

menemukan pola pemunculan, pola 

pengumpulan, pola pertalian, pola struktur 

sebab akibat dari kumpulan atau obyek dalam 

basis data transaksi, relasi basis data, dan 

informasi pendukung lainnya (Sander, 2003).  

Tahap awal dalam algoritme apriori 

adalah analisis pola frekuensi tinggi yaitu 

dengan cara mencari kombinasi item yang 

memenuhi syarat minimum dari nilai support 

dalam basis data, Nilai support sebuah item 

diperoleh dengan rumus berikut : 

 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 =
∑ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 𝑋 100 % 

 

Frequentitemset menunjukkan itemset 

yang memiliki frekuensi kemunculan lebih 

dari nilai minimum yang ditentukan. 

a. Support, adalah suatu ukuran yang 

 menunjukan seberapa besar tingkat 

 dominasi suatu item  atau  itemset dari 

 keseluruhan ransaksi.  

b. Confidence, adalah suatu ukuran yang 

 menunjukan hubungan antar dua item 

 secara conditional (berdasarkan suatu 

 kondisi tertentu). 

Metodologi dasar analisis asosiasi terbagi 

menjadi dua tahap :  

1) Analisa pola frekuensi tinggi 

 Tahap ini mencari kombinasi item yang 

 memenuhi syarat minimum dari nilai  

 support dalam database.Nilai support

 sebuah item diperoleh dengan rumus 

 berikut: 

𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐴) =
∑ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 

 

  Sedangkan nilai support dari dua item 

  diperoleh dari rumus berikut: 

 
Support (A∩B) 
 

=  
∑ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 

 

2)  Pembentukan aturan assosiatif  

 Setelah semua pola frekuensi tinggi 

 ditemukan barulah dicari aturan 

 assosiatif yang memenuhi syarat  

 minimum untuk confidence dengan 

 menghitung confidence aturan 

 assosiatif A ke B Nilai confidence dari 

 aturan A ke B diperoleh dari rumus berikut:  

 
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑃(𝐵/𝐴) 

 

=
∑ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴 𝑑𝑎𝑛 𝐵

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝐴
 

 

Pengambilan data berupa teks hasil 

wawancara yang diperoleh melalui 

wawancara dengan pemilik bengkel. 

 

D. Market Basket Analysis 

Market basket analysis adalah suatu teknik 

matematis yang dipakai secara umum oleh 

professional pemasaran untuk mengungkap 

persamaan atau hubungan keterikatan antar 

produk maupun antar kumpulan produk 

(Redlon, 2002). Market basket analysis 

menentukan produk apa yang dibeli 

bersamaan. 

 

 

III. METODE  PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gambar 1. Memperlihatkan flowchart alur-

penelitian 

 

 

Gambar 1 Menjelaskan tentang flowchart alur-

penelitian. Berikut ini penjelasan langkah – 

langkah dari flowchart penelitian yang sudah di 

buat. 

 

1. Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengum-

pulan data adalah wawancara. 

2. Implementasi 

tahap ini untuk memudahkan penulis dalam 

pembuktian hasil analisa yang dilakukan, 

pengujian 

Implementasi 

Mulai 

Pengumpulan 

data 

kesimpulan selesai 
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maka penulis menggunakan suatu tools atau 

aplikasi data mining yang telah ada 

3. Pengujian 

Pada tahap ini penulis melakukan pengujian 

data-data yang akan diuji dengan 

menggunakan tools atau aplikasi data 

mining. 

4. Kesimpulan 

Merupakan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini sumber data yang 

digunakan berasal dari data transaksi penjualan 

pada bengkel delta motor . Data tersebut akan 

diproses guna menghasilkan pengetahuan yang 

bisa digunakan sebagai pengembangan strategi 

bisnis. Data awal yang diperolehdari delta mo-

tor adalah data transaksi pada buku rekap. 

 

B. Penyeleksian Data 

Setelah data selesai dikumpulkan maka 

dilakukan penyeleksian pada data transaksi 

penjualan yang telah diperoleh. 

Data transaksi penjualan yang akan 

diambil bergantung pada jumlah barang atau 

item yang dibeli oleh pelanggan.  

Jumlah barang dalam data transaksi 

penjualan yang akan diambil ialah data 

transaksi dengan jumlah barang dua dan tiga 

barang atau item saja. 

TABEL I. Daftar Transaksi Penjualan 

Trans

aksi 
Item yang dibeli 

1 
Oli mesin, Ban Luar, Kampas rem 

depan. 

2 
Oli Samping, Ban luar, Kampas rem 

depan. 

3 
Oli mesin, Ban luar, kampas rem 

belakang. 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 
Oli samping, ban dalam, kampas rem 

depan. 

100 
Oli mesin, ban luar, kampas rem 

belakang. 

 

Untuk mempermudah, nama-nama item di Tabel I, diwakili 

huruf abjad, sebagai berikut : 

Produk : 

A Oli Mesin 

B Oli Samping 

C Ban Dalam 

D Ban Luar 

E Kampas Rem Belakang 

F Kampas Rem Depan 

 

TABEL II. Transaksi barang yang dibeli 

Transaksi Item yang dibeli 

1 A,D,F 

2 B,D,F 

3 A,D,E 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 B,C,F 

100 A,D,E 

 

Berikut merupakan uji coba pada 10 data yang  dilakukan 

secara manual untuk melihat rule asosiasi berdasarkan 

algoritme apriori 

TABEL III.  Banyaknya transaksi untuk setiap item. 

Transaksi A B C D E F 

1 1 0 0 1 0 1 

2 0 1 0 1 0 1 

3 1 0 0 1 1 0 

4 0 1 1 0 0 1 

5 1 0 1 0 0 1 

6 0 1 0 1 1 0 

7 0 1 1 0 1 0 

8 1 0 1 0 1 0 

9 1 0 1 0 0 1 

10 0 1 0 1 1 0 

 5 5 5 5 5 5 

 

Tentukan Ф. 

Ф merupakan batas minimum dalam 

suatu transaksi.Misalkan kita tentukan Ф = 3, 

maka kita dapat menentukan frekuensi itemset. 

Dari tabel di atas diketahui total Ф untuk 

transaksi k = 1, semuanya lebih besar dari Ф. 

Maka: F1 = {{A}, {B}, {C}, {D}, {E}, {F}} Untuk 

k = 2 (2 unsur), diperlukan tabel untuk tiap-tiap 

pasang item. Himpunan yang mungkin terbentuk 

adalah: {A,C}, {A,F}, {B,D}, {B,E}, {C,F}, 

{D,E} 

 

Dari tabel-tabel 2 unsur di atas, P artinya item-

item yang dijual bersamaan, sedangkan S berarti 

tidak ada item yang dijual bersamaan atau tidak 

terjadi transaksi. Σ melambangkan jumlah 

Frekuensi item set. Jumlah frekuensi item set 

harus lebih besar atau sama dengan jumlah 

Frekuensi item set (Σ >= Ф). Dari tabel diatas, 

maka didapat: 

F2 = {{A,C}, {A,F}, {B,D}, {B,E}, {C,F}, 

{D,E}} 

Kombinasi dari itemset dalam F2, dapat kita 

gabungkan menjadi calon 3-itemset. Itemset-

itemset yang dapat digabungkan adalah itemset-

itemset yang memiliki kesamaan dalam k-1 item 

pertama.  
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Untuk k = 3 (3 unsur), himpunan yang mungkin 

terbentuk adalah: {A, C, F}, {B, D, E} 

Dari tabel-tabel di atas, didapat F3 = { }, karena 

tidak ada Σ >= Ф sehingga F4, F5, F6 dan F7 

juga merupakan himpunan kosong. 

 

Rule yang dipakai adalah if x then y, dimana x 

adalah antecendent dan y adalah consequent. 

Berdasarkan rule tersebut, maka dibutuhkan 2 

buah item yang mana salah satunya sebagai 

antecedent dan sisanya sebagai consequent. Dari 

langkah 4 didapat 1 buah Fk yaitu F2. F1 tidak 

disertakan karena hanya terdiri dari 1 item saja. 

Untuk antecedent boleh lebih dari 1 unsur, 

sedangkan untuk consequent terdiri dari 1 unsur. 

 

Tentukan (ss-s) sebagai antecedent dan s sebagai 

consequent dari Fk yang telah di dapat 

berdasarkanrule pada langkah sebelumnya. 

Pada F2 didapat himpunan F2 = {{A,C}, {A,F}, 

{B,D}, {B,E}, {C,F}, {D,E}} 

Maka dapat disusun:  

Untuk {A,C}: 

- Jika (ss-s) = A, Jika s = C, Maka →If buy A 

then 

buy C 

- Jika (ss-s) = C, Jika s = A, Maka →If buy C 

then 

buy A 

 

Untuk {A,F}: 

- Jika (ss-s) = A, Jika s = F, Maka →If buy A 

then 

buy F 

- Jika (ss-s) = F, Jika s = A, Maka → If buy F 

then 

buy A 

 

Untuk {B,D}: 

- Jika (ss-s) = B, Jika s = D, Maka →If buy B 

then 

buy D 

- Jika (ss-s) = D, Jika s =B, Maka → If buy D 

then 

buy B 

 

Untuk {B,E}: 

- Jika (ss-s) = B, Jika s = E, Maka →If buy B 

then 

buy E 

- Jika (ss-s) = E, Jika s = B, Maka→If buy E then 

buy B 

 

Untuk {C,F}: 

- Jika (ss-s) = C, Jika s = F, Maka→If buy C then 

buy F 

- Jika (ss-s) = F, Jika s = C, Maka→If buy F then 

buy C 

 

Untuk {D,E}: 

- Jika (ss-s) = D, Jika s = E, Maka →If buy D 

then 

buy E 

- Jika (ss-s) = E, Jika s = D, Maka→If buy E then 

buy D 

 

Dari langkah sebelumnya, kita mendapatkan 

12rule yang dapat digunakan yaitu 

1. If buy A then buy C 

2. If buy C then buy A 

3. If buy A then buy F 

4. If buy F then buy A 

5. If buy B then buy D 

6. If buy D then buy B 

7. If buy B then buy E 

8. If buy E then buy B 

9. If buy C then buy F 

10. If buy F then buy C 

11. If buy D then buy E 

12. If buy E then buy D 

 

Hitung support dan confidence. 

 

𝑆𝑈𝑃𝑃𝑂𝑅𝑇 
 

=  
∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑢𝑠

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 𝑥 100 % 

 

=  
3

10
 𝑥 100 % 

 

=  30% 

 

 

 

𝐶𝑂𝑁𝐹𝐼𝐷𝐸𝑁𝐶𝐸 
 

=  
∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖𝑔𝑢𝑠

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡
 𝑥 100 % 

 

=  
3

5
 𝑥 100 % 

 

=  60% 
 

TABEL IV. Support dan Confidence 

If antecedent 

then 

consequent 

Support Confidence 

If buy A then 

buy C 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy C then 

buy A 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy A then 

buy F 

(3/10) x 

100% = 

(3/5) x 100% 

= 60% 
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30% 

If buy F then 

buy A 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy B then 

buy D 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy D then 

buy B 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy B then 

buy E 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy E then 

buy B 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy C then 

buy F 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy F then 

buy C 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy D then 

buy E 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

If buy E then 

buy D 

(3/10) x 

100% = 

30% 

(3/5) x 100% 

= 60% 

 

Setelah di dapat support dan confidence untuk 

masing-masing kandidat, lakukan perkalian 

antarasupport dan confidence, dimana 

confidence-nya diambil 45% ke atas, sehingga di 

dapat tabel sebagai berikut: 

TABEL V. Memperlihatkan Tabel perhitungan 

support x Confidence 

If 

antecedent 

then 

consequent 

Support Confide-

nce 

Support x 

confiden-

ce 

If buy A 

then buy C 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy C 

then buy A 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy A 

then buy F 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy F 

then buy A 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy B 

then buy D 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy D 

then buy B 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy B 

then buy E 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy E 

then buy B 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy C 

then buy F 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy F 

then buy C 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy D 

then buy E 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

If buy E 

then buy D 

(3/10) 

x 100% 

= 30% 

(3/5) x 

100% = 

60% 

0,18 

Setelah didapat hasil perkalian antara support 

dan confidence, pilihlah yang hasil perkaliannya 

paling besar. Hasil paling besar dari perkalian 

perkalian tersebut merupakan rule yang dipakai 

pada saat menjual. Karena hasil perkalian dari ke 

12penjualan diatas bernilai sama, maka 

semuanya bisa dijadikan rule. 

 

1. Jika membeli A maka akan membeli C 

dengan support 30% dan confidence 60% 

2. Jika membeli C maka akan membeli A 

dengan support 30% dan confidence 60% 

3. Jika membeli A maka akan membeli F 

dengan support 30% dan confidence 60% 

4. Jika membeli F maka akan membeli A 

dengan support 30% dan confidence 60% 

5. Jika membeli B maka akan membeli D 

dengan support 30% dan confidence 60% 

6. Jika membeli D maka akan membeli B 

dengan support 30% dan confidence 60% 
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7. Jika membeli B maka akan membeli E 

dengan support 30% dan confidence 60% 

8. Jika membeli E maka akan membeli B 

dengan support 30% dan confidence 60% 

9. Jika membeli C maka akan membeli F 

dengan support 30% dan confidence 60% 

10. Jika membeli F maka akan membeli C 

dengan support 30% dan confidence 60% 

11. Jika membeli D maka akan membeli E 

dengan support 30% dan confidence 60% 

12. Jika membeli E maka akan membeli D 

dengan support 30% dan confidence 60% 

 

Selanjutnya untuk seluruh data transaksi 

sebanyak 100 transaksi, dianalisis menggunakan  

aplikasi weka dengan menggunakan algoritme 

apriori.  

Adapun nilai-nilai parameter yang 

ditentukan meliputi minimum support : 0,1, 

menggunakan matrik Confidence dengan 

minimum 0,6. Mendapatkan best rules : 

 

1. Oli=Oli_mesin Ban=Ban_Luar 33 ==> 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 23 

conf:(0.7) 

 

2. Ban=Ban_Luar 53 ==> 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 35 

conf:(0.66) 

 

3. Ban=Ban_Luar 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 35 

==> Oli=Oli_mesin 23 conf:(0.66) 

 

4. Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 57 

==> Oli=Oli_mesin 37 conf:(0.65) 

 

5. Oli=Oli_mesin 58 ==> 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 37 

conf:(0.64) 

 

6. Ban=Ban_Dalam 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 22 

==> Oli=Oli_mesin 14 conf:(0.64) 

 

7. Oli=Oli_samping 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Belakang 22 

==> Ban=Ban_Dalam 14 conf:(0.64) 

 

8. Oli=Oli_samping Ban=Ban_Dalam 22 ==> 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Belakang 14 

conf:(0.64) 

 

9. Ban=Ban_Luar 53 ==> Oli=Oli_mesin 33 

conf:(0.62) 

 

10. Oli=Oli_mesin 

Kampas_rem=Kampas_Rem_Depan 37 

==> Ban=Ban_Luar 23 conf:(0.62) 

Karena nilai confidence paling besar adalah 0,7 

sehingga didapatkan best rule = Apabila 

customermembeli oli mesin dan ban luar, 

kemungkinan 70 % akan membeli kampas rem 

depan. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang diperoleh setelah 

melakukan analisis dan pengujian terhadap 

data-data yang diperoleh adalah: Hubungan 

relasional antar tiap produk yang dibeli secara 

bersamaan dapat dirumuskan menggunakan 

analisa assosisasia. Pertimbangan nilai 

support dan confidence akan mempunyai 

keterikatan yang sama. Dan best rule yang 

diperoleh sebanyak 10 rule. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Penerapan algoritma Apriori sangat 

praktis namun perlu dilakukan 

perbandingan dengan algoritma lain, 

untuk menguji sejauh mana Algoritma 

Apriori masih dapat diandalkan untuk 

memproses dan menemukan pola 

hubungan (asosiasi) antar item pada 

database berskala besar. 

2. Data mining dengan Algoritma Apri ori 

memiliki kelemahan karena harus-

melakukan scan database setiap kali it 

erasi, sehingga untuk database yang 

sangat besar membutuhkan waktu yang 

lama. 
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Abstract — Mahasiswa merupakan bagian penting di sebuah
perguruan tinggi, karena keberlangsungan sebuah perguruan
tinggi salah satunya ditentukan oleh banyaknya jumlah
mahasiswa baru dan mahasiswa lama dengan status aktif yang
melaksanakan perkuliahan. Sistem informasi yang sudah
berjalan di AMIK Cipta Darma Surakarta terkait penerimaan
mahasiswa baru hanya mengakomodasi pemasukan dan
penyimpanan data dalam database. Sistem tersebut belum
difungsikan secara maksimal untuk mengelola dan menggali
data-data yang ada agar menghasilkan infomasi yang dapat
digunakan untuk menunjang strategi pemasaran. Penelitian ini
mencoba merancang data warehouse penerimaan mahasiswa
baru yang bisa digunakan untuk menyaring informasi dari calon
mahasiswa dalam rangka mengoptimalkan upaya pemasaran
agar mampu menjaring  mahasiswa baru sebanyak-banyaknya.
Data yang digunakan adalah data calon mahasiswa baru tahun
sebelumnya. Sebelum rancangan data warehouse dibuat,
dilakukan analisis sistem yang sedang berjalan menggunakan
analisis PIECES, yaitu performance analysis, information
analysis, economic analysis, control analysis, efficiency analysis
serta service analysis. Dari hasil rancangan data warehouse yang
dibuat diharapkan dapat membantu AMIK Cipta Darma
Surakarta dalam menentukan strategi pemasaran dan
meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar.

Keywords — analisis sistem, perancangan data warehouse,
strategi pemasaran

I. PENDAHULUAN

Persaingan antar perguruan tinggi semakin hari semakin
ketat. Pengoptimalan upaya promosi yang dilakukan oleh
sebuah perguruan tinggi menentukan jumlah calon mahasiswa
yang berminat untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru,
diantaranya harus bisa memanfaatkan data-data siswa kelas
XII SMA/SMK/MA yang berada dalam area distribusi
perguruan tinggi tersebut.

Mahasiswa merupakan bagian penting di sebuah perguruan
tinggi, karena keberlangsungan sebuah perguruan tinggi salah
satunya ditentukan oleh banyaknya jumlah mahasiswa aktif
yang melaksanakan perkuliahan. Peningkatan jumlah
mahasiswa baru yang mendaftar dari tahun ke tahun
merupakan salah satu ukuran bagus tidaknya sebuah
perguruan tinggi.

Penyebaran informasi tentang penerimaan mahasiswa baru
di AMIK Cipta Darma selama ini dilakukan melalui berbagai
media, antara lain memasang iklan di surat kabar, radio dan
televisi, pemasangan spanduk dipinggir jalan, banner hingga
penggunaan sosial media dengan tujuan menjangkau kalangan
muda yang aktif di dunia sosial media. Cakupan wilayah area
distribusi yang menjadi target promosi AMIK Cipta Darma
Surakarta meliputi wilayah Solo dan luar wilayah Solo
(Purwodadi, Blora) hingga ke lain provinsi (Magetan, Ngawi).

Calon mahasiswa yang telah mengisi formulir pendaftaran
akan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dari
seleksi tersebut dapat diketahui apakah calon mahasiswa
tersebut diterima atau lolos sebagai mahasiswa baru atau tidak.
Jika diterima maka data mahasiswa baru tersebut akan masuk
dalam database untuk digunakan dalam keperluan akademik
selanjutnya

Sistem informasi yang sudah berjalan terkait penerimaan
mahasiswa baru yang setiap tahun ajaran baru terlaksana di
AMIK Cipta Darma hanya mengakomodasi pemasukan dan
penyimpanan data dalam database. Sistem tersebut belum
difungsikan secara maksimal untuk mengelola dan menggali
data-data yang ada. Sehingga dibutuhkan sistem baru yang
dapat menghasilkan infomasi yang dapat digunakan untuk
mendukung strategi pemasaran dalam rangka menjaring calon
mahasiswa baru sebanyak-banyaknya.

Data warehouse adalah kumpulan teknologi untuk
pengambilan keputusan yang bertujuan membantu knowledge
worker (manajer, analis, eksekutif) perusahaan untuk
menyimpan dan mengatur data secara sistematis, dan
menggunakan data tersebut dalam proses analisis dan
pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan.

Data warehouse dibangun dengan tujuan menyajikan data
dalam bentuk pustaka yang membuatnya mudah diakses oleh
data mart. Pendekatan model entity relational data (ERD) dan
normalisasi adalah salah satu solusi efektif dalam
pengembangan data warehouse. Hal ini dikarenakan data
warehouse berperan sebagai pangkalan data. Data warehouse
dirancang pula dengan model data multi dimensi agar sistem
lebih menjadi lengkap. Melalui penelitian ini diharapkan data
warehouse yang dibuatdapat meningkatkan jumlah mahasiswa
baru yang mendaftar melalui penentuan strategi  dan metode
pemasaran yang sesuai.
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Data warehouse dibangun dengan mengintegrasikan data
dari berbagai sumber, yang mengandung duplikasi data,
bentuk representasi data yang berbeda-beda, kesalahan
penulisan, serta data incomplete dan inconsistent. Untuk
menghasilkan pengetahuan yang akurat, konsisten, lengkap,
dan berkualitas, transformasi dan penggabungan representasi
data yang berbeda-beda, serta eliminasi duplikasi data menjadi
proses penting dan dibutuhkan.

Pada data warehouse, proses loading dan refreshing data
dalam jumlah besar, yang berasal dari beragam basis data
operasional, terjadi secara kontinyu. Probabilitas data yang
akan isimpan ke dalam data warehouse mengandung data
yang dirty, tinggi. Data warehouse digunakan untuk proses
pengambilan keputusan, sehingga akurasi data merupakan
faktor penting untuk menjamin kualitas informasi dan
pengetahuan yang dihasilkan.[1]

Kemampuan yang sangat berguna dari data warehouse
adalah :

a. Kemampuan dalam melakukan rollup dan drill-drown
untuk memudahkan pemetaan data dan mempertajam
analisis. Roll-up adalah kemampuan untuk
menampilkan data dengan tingkat rincian yang lebih
rendah. Drilldown adalah kemampuan menampilkan
data dengan tingkat yang lebih tinggi.

b. Kemampuan membuat query sendiri sesuai dengan
kebutuhan.

c. Kemampuan report customization sesuai dengan
kebutuhan informasi.

d. Kemampuan untuk membuat chart atau grafik sesuai
dengan laporan yang diinginkan.

e. Kemampuan membuat laporan yang kemudian dapat
disimpan dalam format Excel dan PDF.[2]

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Debby
E. Sondakh dan Stenly R. Pungus dalam judulnya
Meningkatkan Kualitas Informasi Pada Data warehouse
Menggunakan Teknik Data Mining menyatakan data
warehouse dibangun dengan mengintegrasikan beberapa basis
data operasional organisasi dan data dari sumber eksternal
organisasi, sehingga sangat rentan terhadap data yang ‘dirty’,
yaitu data yang incompelete, inconsistent, dan mengandung
noise atau error.

Kualitas data diukur menurut level kontribusi informasi,
yang dihasilkan dari data, dalam proses pengambilan
keputusan. Data harus menghasilkan informasi yang relevan,
benar, akurat, tepat, lengkap, timely, konsisten, useable, dan
memenuhi syarat atau sesuai dengan kebutuhan proses
(conform). Relevan. Informasi yang relevan bergantung pada
task yang akan dilakukan; dalam konteks data warehouse
berkaitan dengan kegiatan pengambilan keputusan, dimana
tingkat relevansi ditentukan oleh terkait atau tidak terkaitnya
informasi yang dihasilkan dengan domain pengambilan
keputusan.

Benar, Akurat, Tepat. Tingkat kebenaran data ditentukan
berdasarkan nilai dari ‘dunia nyata’. Akurasi data diukur
berdasarkan seberapa dekat nilai suatu data dengan nilai dari
dunia nyata, dimana ukuran akurasi digunakan pada data yang
mengandung kesalahan pada batas toleransi tertentu. Akurasi

data yang disimpan dalam data warehouse bergantung pada
akurasi data dari sumber asalnya. Data yang tepat adalah data
yang memiliki tingkat akurasi maksimum. Lengkap. Data
yang lengkap memiliki semua elemen atau atribut yang
relevan, yang dibutuhkan untuk proses pengambilan
keputusan. Timely. Elemen waktu pada informasi berkaitan
dengan waktu saat informasi dibutuhkan, waktu untuk
menyediakan informasi yang dibutuhkan, dan waktu saat
informasi didapatkan. Informasi yang ‘tepat waktu’ adalah
informasi yang tersedia saat dibutuhkan dan merefleksikan
data yang upto-date.

Konsisten. Konsistensi berarti semua elemen data yang
berkaitan, atau merupakan bagian satu kelas informasi yang
sama, didasarkan pada asumsi, definisi, dan periode waktu
yang sama. Usable, Conform. Tingkat kegunaan informasi
ditentukan oleh seberapa cepat dan mudah pengguna dapat
memahami dan menemukan apa yang dicari atau dibutuhkan
dari informasi yang dilihat. Informasi yang dihasilkan harus
memenuhi syarat atau sesuai dengan kebutuhan pengguna atau
task yang akan memproses informasi tersebut. Guna
meningkatkan kualitas data dan informasi pada data
warehouse digunakanlah data mining yang menyediakan
mekanisme untuk membersihkan data ‘dirty’ sebelum
disimpan ke dalam warehouse.

Penelitian Abdul Rahman tentang Perancangan Data
warehouse Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Di Sekolah
Tinggi XYZ menjelaskan sistem informasi yang telah
diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru hanya
sebatas memasukkan data mahasiswa baru ke dalam database.
Penelitian ini mencoba menggali data dari database mahasiswa
baru untuk mendapatkan informasi-informasi yang dapat
digunakan untuk menentukan strategis pemasaran yang sesuai
sasaran. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan data
warehouse penerimaan mahasiswa baru yang bisa digunakan
untuk mendapatkan informasi dari data mahasiswa yang
mendaftar di Sekolah Tinggi XYZ.

Menurut Erik Hadi Saputra dan Burhan Alfironi Muktamar
dalam tulisannya yang berjudul Implementasi Data Mining
Dengan Naive Bayes Classifier Untuk Mendukung Strategi
Pemasaran Di Bagian Humas Stmik AMIKom Yogyakarta
menjelaskan bahwa salah satu metode dalam data mining
adalah Naive Bayes Classifier yang merupakan teknik data
mining yang memiliki kemampuan klasifikasi. Penerapan data
mining dengan naive bayes classifier dalam perguruan tinggi
bertujuan untuk mengetahui minat dan ketertarikan calon
mahasiswa baru terhadap program studi yang tersedia dengan
memprediksi probabilitas keanggotaan suatu class.

Informasi ini dapat digunakan untuk mendukung strategi
pemasaran agar lebih efektif dan efisien. Dengan informasi ini
suatu perguruan tinggi dapat mengetahui tingkat ketertarikan
calon mahasiswa terhadap suatu program studi yang terdapat
di perguruan tinggi tersebut. Sehingga perguruan tinggi dapat
mengetahui serta menentukan target atau sasaran pasar dengan
lebih rinci. Algoritma naive bayes classifier dapat digunakan
untuk memprediksi minat studi berdasarkan bukti-bukti yang
diberikan. Algoritma Naive Bayes Classifier merupakan salah
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satu metode data mining yang dapat digunakan untuk
mendukung strategi pemasaran yang efektif dan efisien.

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi data mining yang
dibangun menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier
yang dapat memberikan informasi penting berupa hasil
prediksi minat studi calon mahasiswa yang bisa digunakan
untuk membantu Team Marketing STMIK AMIKOM
Yogyakarta.[3]

Data yang digunakan adalah data pendaftaran mahasiswa
tahun sebelumnya. Dari hasil prediksi yang didapat,
diharapkan dapat membantu sebagai pendukung strategi
pemasaran sehingga berdampak pada efektifitas dan efisiensi
marketing serta peningkatan jumlah mahasiswa baru yang
mendaftar.

Henderi, Langgeng Listiyoko, dan Karwandi dalam
tulisannya berjudul Rancangan Data warehouse Sistem
Evaluasi Pemasaran menjelaskan bahwa data warehouse
dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah sistem dalam
melakukan evaluasi kinerja pemasaran di PT. Propan Raya,
yang dapat berpengaruh terhadap penghematan terhadap item
bahan baku yang dipakai, efisiensi pengadaan bahan baku,
meningkatkan profitability, dan meningkatkan daya tawar
kepada supplier.

Penelitian tersebut bertujuan mencari solusi untuk
meningkatkan profitability perusahaan melalui pengembangan
data warehouse untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih
luas. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi alternatif
perusahaan untuk menjangkaunya dengan cara meluncurkan
banyak varian produk.[4]

Irwan Limintono dan Aris Tjahjanto dalam tulisannya
Analisa Dan Perancangan Data warehouse Untuk Pendukung
Pengambilan Keputusan Penjualan dan Pemasaran PT. XYZ
menjelaskan bahwa pengambilan keputusan penjualan dan
pemasaran baik di level operasional , manajerial, maupun
strategik harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk
merespon pasar. Hal ini merupakan kunci utama untuk
memenangkan persaingan. Hampir tidak mungkin untuk
mengandalkan intuisi saja dalam pengambilan keputusan-
keputusan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan data
warehouse untuk membantu pengambilan keputusan penjualan
dan pemasaran.

Dalam melakukan desain data warehouse, ada beberapa
tahapan yang harus dilaksanakan, masing-masing adalah
menganalisa sistem yang ada saat ini, dilanjutkan dengan
analisa kebutuhan. Setelah dilakukan perencanaan desain data
warehouse untuk mendapatkan data warehouse yang sesuai
dengan kebutuhan. Langkah terakhir adalah melakukan
verifikasi desain yang sudah dibuat dengan kebutuhan.
Diharapkan data warehouse yang dibangun dapat membantu
proses pengambilan keputusan di departemen penjualan dan
pemasaran sehingga keputusan yang diambil dapat membantu
memberikan keunggulan kompetitif untuk memenangkan
persaingan.[5]

Henderi, Untung Rahardja, dan Muhamad Yusuf dalam
tulisannya berjudul Sistem Data warehouse Dan Data Mining
Sebagai Pengukur Kinerja Enterprise menjelaskan bahwa
penerapan konsep dan cara kerja data warehouse dan data

mining yang dapat dijadikan sebagai tools pengukur kinerja
enterprise. Metodologi pengembangan sistemnya
menggunakan metode system developmnet lifecycle (SDLC).
Metode SDLC terdiri dari tahapan: system study, analysis
design, system development, dan implementation. Melalui
pendekatan ini diciptakan sebuah sistem informasi dengan
konsep data warehouse dan data mining yang dapat
menghasilkan informasi yang bersifat strategis, sesuai
kebutuhan, dan sebagai tools melaksanakan pengukuran
kinerja enterprise.

Hasil akhir penelitian adalah sebuah sistem data
warehouse dan data mining sebagai tools pengukur kinerja
enterprise pada Perguruan Tinggi Raharja sebagai prototipe
penerapannya. Dalam implementasinya, sistem yang
dihasilkan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai tools
bagi manajemen dalam mengukur dan mengevaluasi tingkat
kinerja sesuai dengan bentuk dan kebutuhan enterprise dengan
melakukan beberapa penyesuaian. Sistem ini dapat dijadikan
tools untuk melaksanakan evaluasi kinerja secara objektif dan
mandiri. Sistem data warehouse dan data mining sebagai tools
pengukur kinerja enterprise dapat digunakan untuk melakukan
pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja enterprise
berdasarkan key performance indicator (KPI) yang telah
ditetapkan.[6]

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa
datawarehouse dapat digunakan diantaranya untuk menyajikan
informasi yang akurat dan memprediksi minat dan ketertarikan
pihak atau orang tertentu terhadap sesuatu hal dimasa yang
akan datang, dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan profitabilitas pihak/lembaga tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang datawarehouse
untuk optimalisasi pemasaran AMIK Cipta Darma Surakarta,.
Adapun rancangan data warehouse terdiri dari tabel fakta dan
tabel dimensi. Rancangan data warehouse yang dibuat
diharapkan dapat menampilkan informasi terkait jumlah
mahasiswa yang mendaftar dan telah melakukan
registrasi,serta informasi yang dihasilkan dapat dijadikan
pertimbangan penentuan kebijakan marketing dan evaluasi
proses markerting yang telah berjalan, sehingga mampu
meningkatkan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar.

II. METODE PENELITIAN

Rancangan data warehouse pada penelitian ini
menggunakan perangkat lunak OLAP (On-Line Analytical
Processing), OLAP mendayagunakan konsep data multi
dimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data
sampai mendetail, tanpa mengetikkan satupun perintah SQL.
Hal ini dimungkinkan karena pada konsep multi dimensi,
maka data yang berupa fakta yang sama bisa dilihat dengan
menggunakan fungsi yang berbeda. Fasilitas lain yang ada
pada sofware OLAP adalah fasilitas rool-up dan drill-down.
Drill-down adalah kemampuan untuk melihat detail dari suatu
informasi dan roll-up adalah kebalikannya.

Rancangan data warehouse dilakukan dengan dua tahap
yaitu studi pendahuluan dan perancangan. Tahapan studi
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pendahuluan dilakukan melalui kegiatan penentuan obyek
masalah, dan tinjauan pustaka. Sistem informasi terkait
penerimaan mahasiswa baru yang telah berjalan belum
dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung aktivitas
akademis, sistem yang ada belum bisa menggambarkan
tingkat keberhasilan cara promosi yang ideal yang telah
dilakukan oleh bagian marketing. Sehingga diperlukan
rancangan sistem data warehouse yang dibangun untuk
mendukung hal tersebut. Beberapa penelitian yang telah
dilakukan juga menunjukkan bahwa data warehouse dapat
menghasilkan informasi secara spesifik  tentang jumlah
pendaftar di tiap-tiap daerah, berasal dari sekolah mana saja
serta media promosi seperti apa yang menyumbang banyaknya
calon mahasiswa yang mendaftar di AMIK Cipta Darma
Surakarta.

Pada waktu bersamaan, dilakukan pula kegiatan analisis
yang terdiri atas analisa kebutuhan informasi, dan analisa
terhadap sumber data.

Analisis terhadap kebutuhan informasi menunjukkan
pembuatan data warehouse mengharuskan bahwa kemampuan
dari data warehouse dapat digunakan untuk melakukan
berbagai analisa terhadap data-data dari para pendaftar yang
merupakan calon mahasiswa baru di AMIK Cipta Darma
Surakarta. Data warehouse untuk optimalisasi pemasaran
yang dibangun dapat digunakan untuk memberikan informasi
yang cepat, tepat dan akurat kepada pimpinan AMIK Cipta
Darma Surakarta untuk memberikan gambaran tentang model
promosi yang efektif untuk memberikan informasi tentang
AMIK Cipta Darma Surakarta kepada calon mahasiswa baru
yang berminat menjadi mahasiswa di AMIK Cipta Darma
Surakarta.

Sebelum rancangan data warehouse dibuat, dilakukan
analisis sistem yang sedang berjalan menggunakan analisis
PIECES, apakah sistem yang saat ini sedang digunakan
memiliki kelemahan atau kekurangan, sehingga akan diketahui
perbaikan seperti apa yang dibutuhkan untuk memaksimalkan
kinerja data warehouse dalam menyediakan informasi yang
mampu mendukung strategi pemasaran bagian marketing.
Analisis yang dilakukan meliputi analisis kinerja
(performance analysis), analisis informasi (information
analysis), analisis ekonomi (economic analysis), analisis
kendali (control analysis), analisis efisiensi (efficiency
analysis) serta analisis pelayanan (service analysis).[7]

a. Analisis Kinerja Sistem (Performance Analysis)
Jumlah pendaftar pada tahun ajaran 2014/2015 yang

dihasilkan dari proses marketing sejumlah 342 calon
mahasiswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 147 calon
mahasiswa yang melakukan her registrasi. Respontime untuk
pelayanan marketing dari customer service marketing kurang
lebih 15 menit per orang.

b. Analisis Informasi (Information Analysis)
Sistem yang lama belum menunjukkan ada informasi

yang akurat tentang daerah mana saja yang merupakan

cakupan distribusi marketing yang memiliki potensi tinggi
terkait minat calon mahasiswa untuk mendaftar di AMIK
Cipta Darma Surakarta. Untuk mendapatkan informasi
perhitungan terkait daerah mana saja yang memiliki potensi
tinggi calon mahasiswa pendaftar dan teknik marketing secara
manual membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam hingga 3 jam.
Informasi secara umum terkait data calon pendaftar dinilai
relevan karena data-data yang ada dikelola dengan baik oleh
bagian marketing.

c. Analisis Ekonomi (Economic Analysis)
Anggaran biaya yang dikeluarkan untuk proses

marketing meliputi biaya pembuatan brosur, pembuatan iklan
di berbagai media, seperti televisi dan surat kabar, pembuatan
banner, poster, stiker untuk dipasang di sekolah-sekolah, biaya
transportasi dan dialokasikan untuk biaya marketing yang lain.

d. Analisis Kendali (Control Analysis)
Bagian marketing melakukan backup data secara

berkala untuk memastikan data yang tersimpan tidak hilang
dan tersedia ketika dibutuhkan. Data terkait marketing hanya
dapat diakses oleh karyawan bagian marketing untuk menjaga
keamanan.

e. Analisis Efisiensi (Efficiency Analysis)
Berdasarkan perhitungan biaya yang dikeluarkan pada

saat marketing berlangsung, dapat dinilai bahwa proses
marketing berjalan dengan efisien.

f. Analisis Pelayanan (Service Analysis)
Customer service AMIK Cipta Darma Surakarta

melayani pendaftaran calon mahasiswa baru pada jam kerja
yaitu hari senin hingga jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB dan
hari sabtu pukul 08.00 – 14.00 WIB.

Tahap kedua adalah perancangan sistem. Tahap ini
dilakukan dengan memperhatikan hasil kegiatan tahap
pertama. Tahap kedua terdiri dari kegiatan rancangan model
data, penentuan measure dan dimension, star schema data
warehouse, untuk selanjutnya sumber data yang telah
mengalami proses pengecekan, pembersihan dan transformasi
akan disimpan ke dalam data warehouse.

Rancangan model data warehouse biasanya menggunakan
alat bantu pemodelan seperti ER diagram, star schema,
snowflake schema atau FCO-IM (Fully Communication
Oriented Information Modelling). Dalam penelitian ini
menggunakan star schema, dalam star schema
menggambarkan tabel fakta yang digunakan sebagai pusat
data.  Penentuan measure dan dimension  dilakukan dengan
melihat entitas beserta atribut yang terlibat didalamnya, yang
didasarkan pada atribut apa saja yang berpengaruh terhadap
besarnya transaksi yang berdampak pada relevansi informasi
mahasiswa yang mendaftar, (Gambar 1).
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Gambar 1. Metodologi Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

AMIK Cipta Darma merupakan salah satu perguruan
tinggi swasta bidang komputer yang ada di Surakarta. Dari
hasil analisis yang telah dilakukan terhadap sistem penerimaan
mahasiswa baru yang sedang digunakan, diketahui bagian
marketing memerlukan informasi yang mampu mendukung
strategi pemasaran untuk menjaring calon mahasiswa baru,
maka dalam penelitian ini akan dibuat rancangan data
warehouse untuk optimalisasi pemasaran. Perancangan data
warehouse ini ditujukan bagi bagian marketing AMIK Cipta
Darma, informasi yang akan diperoleh oleh bagian marketing
adalah
a. Daerah atau kabupaten mana saja yang jumlah

pendaftarnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
b. Sekolah (meliputi SMU, SMK dan yang sederajat) mana

saja yang siswanya paling banyak telah mendaftar dan juga
yang telah menjadi mahasiswa AMIK Cipta Darma
Surakarta

c. Model promosi yang seperti apa yang paling banyak
diperoleh oleh para pendaftar sehingga mereka tahu
tentang keberadaan AMIK Cipta Darma Surakarta.

A. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam data warehouse

untuk optimalisasi pemasaran adalah data calon mahasiswa
yang mendaftar di AMIK Cipta Darma Surakarta tahun
sebelumnya, apabila calon mahasiswa yang bersangkutan
dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru maka data-data
yang telah tercatat akan disaring dan dipindahkan ke dalam
database akademik.

B. Measure dan Dimension
Penentuan measure dan dimension digunakan untuk

semua informasi yang dibutuhkan oleh bagian marketing.

Measure merupakan data numerik yang akan dicari jejak
nilainya, dimension merupakan parameter atau sudut pandang
terhadap measure sehingga dapat mendefinisikan suatu
transaksi.

Penentuan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar
terbanyak berasal dari daerah atau kabupaten mana dan
berasal dari sekolah mana, kemudian daerah-daerah dan
sekolah-sekolah mana saja yang mempunyai potensi besar
untuk dilakukan skala prioritas tinggi untuk
dilakukan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah calon
mahasiswa baru, maka measurenya adalah jumlah calon
mahasiswa sedangkan dimensionnya adalah tahun ajaran,
nama sekolah, dan kabupaten. Penentuan peminatan yang
paling banyak dipilih oleh calon mahasiswa dapat ditentukan
measurenya jumlah mahasiswa dan dimensionnya adalah
program studi dan asal sekolah.

C. Model Data
Pada rancangan data warehouse ini digunakan

pemodelan menggunakan star schema. Star schema akan
menggambarkan fact table, dalam hal ini fact table calon
mahasiswa yang dijadikan sebagai pusat data. Tabel ini
nantinya akan terkoneksi dengan tabel-tabel yang
mendeskripsikan dimensi untuk measure tersebut (dimension
table).

Gambar 2. Star schema Data warehouse untuk optimalisasi Pemasaran
AMIK Cipta Darma Surakarta

Pada star schema yang dibuat terdapat tabel fakta calon
mahasiswa dan tabel dimensi. Tabel fakta yang dibuat adalah
tabel calon mahasiswa dimana dalam tabel ini akan berisikan
semua data yang berhubungan dengan calon mahasiswa yang
meliputi data pribadi, asal sekolah, asal daerah, jalur yang
ditempuh, dan jenjang studi.

Tabel dimensi pada data warehouse untuk optimalisasi
Pemasaran AMIK Cipta Darma Surakarta meliputi :
a. Tabel dimensi Periode
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Tabel ini berisi kode periode dan tahun akademik pada saat
calon mahasiswa baru mendaftar di AMIK Cipta Darma
Surakarta.

b. Tabel dimensi Program Studi
Tabel ini berisi kode, nama dan jenjang program studi.

c. Tabel dimensi Asal Sekolah
Tabel ini berisi informasi tentang kode sekolah, nama

sekolah, alamat serta kode kabupaten sekolah tersebut berada.

d. Tabel dimensi Kabupaten
Tabel ini berisi ini kode kabupaten, nama kabupaten serta

nama provinsi dari kabupaten tersebut.

Data warehouse untuk optimalisasi Pemasaran AMIK
Cipta Darma Surakarta diharapkan dapat menampilkan
informasi yang dibutuhkan manajemen, terutama bagian
marketing, yaitu :

1. Banyaknya jumlah calon mahasiswa baru yang
mendaftar dan diterima di AMIK Cipta Darma
Surakarta dari tahun ke tahun, sehingga dapat dinilai
apakah terjadi peningkatan atau penurunan jumlah
mahasiswa dilihat dari presentase yang ada.

2. Berdasarkan jumlah mahasiswa baru yang diterima
dan melakukan her registrasi pada tahun ajaran
tertentu, dapat dijadikan indikator apakah jumlah
calon mahasiswa pendaftar di kabupaten atau wilayah
tertentu mengalami penurunan atau peningkatan, jika
mengalami penurunan maka bagian marketing harus
mencari solusi dan evaluasi terkait proses marketing
agar di periode berikutnya penurunan jumlah calon
pendaftar di kabupaten atau wilayah tersebut tidak
terjadi kembali. Jika terjadi kenaikan, maka bagian
marketing dapat menelusuri cara promosi seperti apa
yang berhasil meningkatkan jumlah calon pendaftar
di AMIK Cipta Darma Surakarta.

3. Sekolah-sekolah yang memiliki siswa yang telah
mendaftar di AMIK Cipta Darma Surakarta dan
dinyatakan diterima, serta telah melakukan her
registrasi merupakan salah satu pertimbangan untuk
membuat kebijakan terkait proses marketing. Bagian
marketing AMIK Cipta Darma Surakarta dapat
menerapkan kebijakan kerjasama promosi dengan
sekolah-sekolah tersebut, sehingga ditahun ajaran
berikutnya diharapkan siswanya bisa langsung
mendaftar dan menjadi mahasiswa baru di AMIK
Cipta Darma Surakarta.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari rancangan data warehouse untuk
optimalisasi Pemasaran AMIK Cipta Darma Surakarta yaitu :

1. Tabel fakta yang digunakan untuk membuat data
warehouse meliputi data calon mahasiswa, tabel ini
berisi nama calon mahasiswa, alamat, asal sekolah,
asal kabupaten/kota. Selain tabel fakta juga ada tabel

dimensi, tabel ini berisi data yang menunjukkan
tinjauan dari beberapa perspektif.

2. Data warehouse yang dibuat dapat menampilkan
informasi berupa jumlah calon pendaftar, jumlah
mahasiswa baru yang dinyatakan diterima, jumlah
mahasiswa baru yang telah melakukan her registrasi,
serta wilayah dan sekolah mana saja yang
menyumbang banyaknya calon pendaftar mahasiswa
baru di AMIK Cipta Darma Surakarta.

4. Informasi yang dihasilkan data warehouse yang telah
dibuat, dapat dijadikan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan bagian marketing AMIK Cipta
Darma Surakarta, dapat juga digunakan untuk
evaluasi proses marketing yang telah berjalan
sehingga akan diketahui model promosi yang seperti
apa yang paling banyak diperoleh oleh para pendaftar
sehingga mereka tahu tentang keberadaan AMIK
Cipta Darma Surakarta.

V. SARAN

Pengembangan lebih lanjut terkait pembuatan data
warehouse untuk optimalisasi pemasaran di AMIK Cipta
Darma Surakarta yaitu :

1. Variabel jurusan di SMU/SMK/sederajat belum
dimasukkan ke dalam tabel fakta. Untuk
pengembangan berikutnya, variabel jurusan bisa
diinputkan lebih spesifik, misalnya : otomotif,
elektro, tata boga dan lain sebagainya, sehingga akan
diketahui siswa dari jurusan apa saja yang telah
mendaftar di AMIK Cipta Darma Surakarta.

2. Untuk menjaga tingkat akurasi dari informasi yang
dihasilkan, dapat menggunakan data pada setiap
tahun ajaran baru sebagai data trainingnya.
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Abstrak – Kopertis Wilayah II Palembang memiliki
website yang beralamat: http://www.kopertis2.or.id/.
Website tersebut digunakan untuk menampilkan
informasi seputar Kopertis Wilayah II Palembang yang
dapat diakses oleh dosen ataupun pihak yang
berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui besarnya manfaat bagi pengguna Website
Kopertis Wilayah II Palembang dengan menggunakan
metode usability dan kualitas informasi. Dimana faktor
usability terdiri dari Learnability, Efficiency, Memorability,
Errors, Satisfaction, dan kualitas informasi. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terdiri
dari 263 responden yang disebarkan melalui facebook dan
email. Hasilnya bahwa ditinjau dari aspek usabilty dan
kualitas informasi menunjukan bahwa website kopertis
wilayah 2 sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuh
pengguna.

Kata Kunci - Usability, Kualitas Infomasi, Karateristik
Pengguna, Situs.

I. PENDAHULUAN

Dengan peningkatan informasi yang tersedia informasi
harus tetap dapat menyediakan informasi secara konstan dan
berkesinambungan dengan memanfaatkan bantuan teknologi
informasi. Penyebaran informasi bisa dilakukan dengan
meningkatkan akses dan transfer pengetahuan dengan
menggunakan media, salah satunya membangun sebuah
website. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi menjadi
salah satu penggerak utama lahirnya sebuah website.

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) adalah
instansi pemerintah di lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional dan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di suatu
wilayah tertentu guna melaksanakan pengawasan,
pengendalian, dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di wilayah tersebut. Untuk memperlancar proses
komunikasi dan informasi antar Perguruan Tinggi Swasta

khususnya di Sumatera Bagian Selatan, Kopertis Wilayah II
memiliki website yang beralamat: http://www.kopertis2.or.id/.

Website tersebut digunakan untuk menampilkan informasi
seputar Kopertis Wilayah II Palembang yang dapat diakses
pihak yang berkepentingan. Website Kopertis Wilayah II
Palembang memilki link yang terdiri dari halaman utama,
profil, index, direktori PTS, buku tamu, webmail, hubungi
kami, dan dihalaman utama terdapat sambutan dari
koordinator Kopertis Wilayah II Palembang.

Pada penelitian Lutfiyah menghasilkan penelitian pada
faktor yang paling dominan mempengaruhi kenaikan tingkat
usability adalah kesalahan dari salam sistem dan kesalahan
pengguna terutama cepat atau tidak pengguna memperbaiki
kesalahan sekaligus berpengaruh positif dalam menaikan
tingkat akseptabilitas aplikasi SIMZAKI [1].

Dari penelitian Sigit Hadi Prayoga dan Dana Indra
Sensuse menghasilkan penelitian menemukan beberapa kaitan
antara variabel laten pengukuran dengan variabel lainnya,
dimana penelitian secara khusus menemukan bahwa sajian
konten memberikan pengaruh positif secara signifikan
terhadap kepuasaan pengunjung website, dibanding aspek
Ease Of Use, Customizaion, dan Download Delay [2].

Dari penelitian Hendry Setyawans Sutedjo, Sritomo
Wignjosoebroto, Arief Rahman menggunakan metode analisa
usability Untuk mengetahui seberapa mudah penggunaan
suatu website, Heuristic evaluation merupakan salah satu
teknik yang digunakan dalam penelitian ini guna menilai
seberapa mudahnya website Institut Teknologi Sepuluh
Nopember dalam menyampaikan informasi yang ada. Juga
menggunakan Teknik Quality Function Deployment (QFD)
untuk mengidentifikasi keinginan pengguna terhadap tampilan
dari web ITS [3].

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karateristik
pengguna website kopertis wilayah II Palembang. Dimana
penelitian ini menggunakan metode usability dan kualitas
informasi. Usability terdiri dari lima faktor yaitu: learnability,
efisiensi, memorability, error dan satisfaction. Sedangkan
kualitas informasi hanya terdiri dari kualitas infomasi.
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II. METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik
tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulan [4]. Jumlah responden yang
dilibatkan dalam penelitian ini adalah 263 responden dari
populasi dosen yang ada di Kopertis Wilayah II Palembang.
Metode peng umpulan data primer dilakukan dengan metode
penyebaran angket/kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan
selama satu bulan, dimulai dari 5 November 2015 sampai
dengan 5 Desember 2015 yang dilakukan dengan langsung ke
pengguna dengan menggunakan media sosial seperti facebook
dan email.

Menurut Sugiyono [4] skala likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi sesorang atau
sekelompok orang tentang fenomena sosial yang merupakan
skala kontinum bipolar, pada ujung sebelah kiri (angka
rendah) menggambarkan suatu jawaban yang bersifat negatif.
Sedang ujung sebelah kanan (angka tinggi) menggambarkan
suatu jawaban yang bersifat positif. Data tentang dimensi dari
vaiabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yang
ditujukan nilai responden menggunakan skala 1 sampai
dengan 4 untuk mendapatkan data yang bersifat ordinal dan
diberi skor sperti pada tabel 1,

TABEL I. TABEL NILAI SKOR

PK STS TS S ST
Nilai 1 2 3 4

Keterangan :
PK = Pertanyaan Kuesioner
STS = Sangat Tidak Setuju
ST = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju

Website merupakan tempat penyimpanan data dan
informasi berdasarkan topik tertentu. Untuk dapat mengakses
website diperlukan sebuah web browser [5]. Website
mempunyai fungsi yang bermacam-macam, yaitu media
promosi, media pemasaran, media informasi, media
pendidikan dan media komunikasi. Teknologi website terus
berkembang hingga bermunculan jenis-jenis website yang
beragam, yaitu portal, blog, forum, multimedia, berita, galeri,
e-commerce, e-learning, sosial media dan lain-lain. Website
Kopertis Wilayah II Palembang berfungsi untuk memberikan
informasi mengenai Kopertis Wilayah II yang dapat di akses
oleh dosen dan pihak yang berkepentingan.

Kebergunaan adalah atribut kualitas yang menunjukan
seberapa mudah suatu antarmuka digunakan. Terdiri atas lima
komponen kualitas, yaitu Learnability, Efficiency,
Memorability, Error, Satisfaction [6]. Dari definisi yang sudah
dijelaskan, pengujian dalam penelitian menggunakan lima
aspek usability atau lima atribut seperti yang dikemukakan
oleh [6]. Adapun penjelasan kelima aspek tersebut yaitu:

1. Learnability

Menjelaskan ukuran bagi pengguna dalam memahami
kebiasaan mengunjungi suatu, mengetahui alasan
mengakses dan mengindentifikasi yang dicari. Indikator
yang mempengaruhi komponen ini yaitu: mudah
memperlajari website suatu sistem, cepat untuk menguasai

sistem sampai menjadi mahir, kemudahan menggunakan
sistem, mudah mengingat cara menggunakan sistem dan
tidak mendapatkan kesukaran dalam penggunaanya.

2. Efficiency

Menjelaskan bahwa situs yang efisien dapat
menyajikan informasi dengan cepat. Indikator yang
mempengaruhi yaitu : Seberapa cepat suatu tugas
dikerjakan, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk
mencari yang dibutuhkan, selalu berhasil dalam
mengerjakan tugas tersebut, bisa dengan cepat
memperbaiki bila ada kesalahan dalam penggunaanya,
kemudahan mengakses dan cepat dalam mencari informasi
yang diinginkan.

3. Memorability

Menjelaskan ukuran bagi pengguna, sehingga website
akan mudah diingat. Bila website banyak dilakukan
perubahan, maka pengunjung akan memerlukan waktu
untuk menyesuaikan dan mempelajarinya kembali.
Indikator komponen ini yaitu :.mudah mengingat proses
yang telah dilakukan, bisa kembali mengulang proses yang
telah dilakukan, tidak melakukan kesalahan dalam
mengulang proses tersebut, pengguna dapat memprediksi
hasil dari menu yang dia pilih,

4. Errors

Menghindari adanya link yang tidak berfungsi (broken
link) atau halaman web yang masih dalam proses
pembuatan (under construction). Indikator yang
mempengaruhi yaitu : seberapa banyak kesalahan yang
ada, terdapat link yang error, terdapat pesan yang jelas
terhadap link yang error,  terdapat menu yang tidak
memberikan respon dan sistem tidak memberikan respon
sesuai dengan yang pengguna inginkan.

5. Satisfaction

Seberapa Merupakan hal yang paling diinginkan oleh
setiap pengguna. Pengunjung menginginkan situs dapat
dengan mudah digunakan dan dipelajari. Selain itu mereka
ingin bisa menemukan apa yang dicari dengan cepat,
mengetahui di mana mereka berada dan bisa pergi ke mana
saja dalam sebuah situs. Indikator dari komponen ini yaitu:
Keinginan untuk kembali mengunjungi website, kepuasan
terhadap informasi yang tersedia, sistem memberikan
respon yang sesuai dengan pengguna inginkan, adanya
keinginan untuk merekomendasikan pengguanaan situs
web ke orang lain dan kepuasan terhadap sistem tersebut.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Indikator
dari komponen ini yaitu : keakuratan dari sebuah informasi,
informasi yang update, informasi yang relevan, informasi yang
secara detail, dan informasi yang simple dan mudah
dimengerti Kanishka dan Hepu [7].

Dengan adanya landasan tersebut maka penulis membuat
sebuah kerangka pemikiran seperti gambar 1:
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Gambar 1. Model Penelitian

III. PEMBAHASAN

Setelah kuesioner disebarkan dan kemudian dianalisis
maka di dapatkan hasil karateristik pengguna situs dengan
responden berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat
pada Gambar 2.

Gambar 2. Karateristik pengguna berdasarkan jenis kelamin responden

Pada gambar 2. Menunjukan karateristik responden berdasarkan jenis
kelamin, dimana jenis kelamin wanita menujukan sebesar 61,60% dan jenis
kelamin laki-laki sebesar 38,40%.

Gambar 3. Karateristik responden berdasarkan tingkat pendidikan
reponden

Karateristik responden berdasarkan tingkat pendidikan
menunjukan, tingkat pendidikan yang terbesar untuk
pengisian kuesioner adalah Master sebanyak 96,20%  dan
terkecil dengan tingkat pendidikan Doctor/P.hd sebanyak
1,52%.

Karateristik responden berdasarkan asal fakultas dapat
dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Karateristik responden berdasarkan asal fakultas reponden

Karateristik responden berdasarkan asal fakultas
menunjukan, asal fakultas yang terbesar untuk pengisian
kuesioner adalah fakultas komputer sebanyak 64%  dan
terkecil dengan fakultas non komputer sebanyak 36%.

Berdasarkan dari temuan data yang sudah diperoleh
melalui penyebaran kuesioner terhadap 263 responden, maka
didapatkan hasil aspek usability dan kualitas informasi pada
Tabel 2. sebagai berikut:
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TABEL II. HASIL ASPEK USABILITY DAN
KUALITAS INFOMASI

No Variabel

Kriteria
Sangat
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Setuju
Sangat
Setuju

1 Learnability 0,38%
10,65

%
43,16% 45,82%

2 Effisincy 0,00% 7,03% 35,17% 57,79%

3
Memorabilit

y
0,19% 21,20% 52,00% 26,62%

4 Error 6,75% 37,45% 23,48% 32,32%
5 Satisfaction 0,19% 9,89% 53,80% 36,12%

6
Kualitas

Informasi
0,00% 2,95% 40,30%

56,75
%

Tabel II. menunjukan hasil aspek usability dan kualitas
informasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel learnability responden paling banyak
memilih sangat setuju sebesar 45,82%, hal ini
menunjukkan persepsi pengguna terhadap situs
web Kopertis Wilayah II sangat setuju akan
kemudahan dalam menggunakannya.

2. Pada variabel efficiency responden paling banyak
memilih sangat setuju sebesar 57,79%, hal ini
menunjukkan persepsi pengguna terhadap situs
web Kopertis Wilayah II sangat setuju akan situs
web tersebut efisien dalam menggunakannya.

3. Pada variabel memorability responden paling
banyak memilih setuju sebesar 52,00%, hal ini
menunjukkan persepsi pengguna terhadap situs
web Kopertis Wilayah II setuju akan kemudahan
mengingat proses dalam menggunakannya.

4. Pada variabel error responden paling banyak
memilih tidak setuju sebesar 37,45%, hal ini
menunjukkan persepsi pengguna terhadap situs
web Kopertis Wilayah II tidak setuju akan situs
web tersebut masih memiliki kesalahan di dalam
website tersebut.

5. Pada variabel satisfaction responden paling banyak
memilih setuju sebesar 53,80%, hal ini
menunjukkan setujunya akan kepuasan pengguna
terhadap website Kopertis Wilayah II.

Pada variabel kualitas informasi responden paling banyak
memilih sangat setuju sebesar 56,75%, hal ini menunjukkan
persepsi pengguna terhadap situs web Kopertis Wilayah II
sangat setuju akan situs web tersebut masih memiliki kualitas
informasi di dalam website tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa:

Hasil aspek usability dan kualitas infomasi menunjukan
bahwa pengguna terhadap website Kopertis Wilayah II
Palembang setuju akan kemudahan dalam penggunaan,
efisien, kemudahan untuk mengingat proses dalam
penggunaan, kepuasan dalam penggunaan dan memiliki
kualitas infomasi serta tidak setuju akan situs web tersebut
masih memiliki kesalahan di dalam website tersebut.

Berdasarkan simpulan yang telah didapat bahwa di
perlukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode
TAM (Teknology Acceptance Model), Metode Webqual.
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Abstrak—Interface merupakan hal yang sangat penting 

dalam pembutan sebuah sistem infomasi. Kegagalan dari 

interface berarti tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna. Tidak terkecuali bagi Unires UMY yang bergerak di 

bidang pendidikan karakter, dibutuhkan sebuah rancangan baru 

interface yang dapat meningkatkan performa operasionalnya. 

Untuk membuat interface baru diperlukan sebuah metode yang 

salah satunya adalah TCUID. Penelitian ini membahas tentang 

pemodelan dan desain interface menggunakan TCUID untuk 

memenuhi kebutuhan manajemen akademik Unires UMY. Hasil 

yang diperoleh yaitu sebuah desain yang sesuai dengan 

kebutuhan dan telah diuji dengan standar metode TCUID.  

Kata kunci—tcuid, desain interface, unires umy 

I.  PENDAHULUAN 

Suatu interface sangat penting dalam pembuatan sebuah 
sistem informasi, terutama jika sistem informasi tersebut akan 
digunakan oleh institusi/organisasi, demi menunjang kinerja 
user yang bertugas didalamnya. Desain interface harus 
mempermudah pengguna dalam menjalankan tugasnya. Tidak 
berhasil dapat berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan 
pengguna, baik dari segi kinerja, kemudahan ataupun dari segi 
keamanan. Kegagalan tersebut dapat terjadi karena berbagai 
faktor, diantaranya adalah karena tidak adanya panduan atau 
standar yang dijadikan acuan dalam mengembangkan 
perangkat lunak sehingga pengguna mendapatkan produk yang 
sulit digunakan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan 
untuk meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi adalah 
antarmuka aplikasi dengan pengguna. Adanya standar 
antarmuka diharapkan dapat meningkatkan kemudahan 
penggunaan aplikasi, karena pengguna akan terbiasa dengan 
antarmuka yang seragam. 

Tidak terkecuali bagi Unires UMY, sebuah lembaga yang 
bergerak di bidang pendidikan karakter dengan sebuah jargon 
“Moral and Intelectual Totality”. Untuk memenuhi tuntutan 
perkembangan teknologi saat ini, diperlukan sebuah rancangan 
baru pada interface yang ditujukan bagi sistem informasi yang 
dibutuhkan oleh lembaga ini agar dapat meningkatkan kinerja 
SDM dan performa program atau kegiatannya.  

Untuk membuat sebuah rancangan interface yang baru 
diperlukan sebuah metode yang dapat memenuhi kebutuhan 
Unires. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan 
metode Task Centered User Interface Design (TCUID) yang 
menitikberatkan pada aspek user dan tugas-tugasnya. 

Adapun penelitian ini terbatas pada modul SR/ASR dari 
sistem informasi manajemen akademik UNIRES dan hanya 
mempergunakan satu siklus atau iterasi dari proses desain 
interface. 

II. STUDI LITERATUR 

1) Penelitian Terkait 
Seno et al.[1] melakukan penelitian terkait desain sistem e-

learning yang dikembangkan menggunakan metode task 
centered user interface design. Análisis yang dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan pengumpulan data. 

Dalam penelitiannya, Seno et al.[1] menggunakan 
participant requirement atau kebutuhan partisipan untuk 
identifikasi task atau tugas yang dibutuhkan oleh user. 
Kebutuhan tersebut disajikan dalam bentuk bagan batang dan 
bagan Pie. Adapun metodologi yang dipergunakan oleh Seno 
et al.[1] terdiri dari Observasi, Interview, Studi Pustaka dan 
Kuisioner(Angket). Namun demikian, belum terdapat evaluasi 
dengan perbaikan terhadap desain prototipe yang dibuat, 
sehingga dapat dikatakan proses dari metode TCUID belum 
sepenuhnya dilakukan. 

Berikut detil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 
oleh Seno et al[1]. 

1. Sangat sulit untuk mencapai penerapan Task User 
Centered Design (TCUID) yang ideal, dengan kata lain 
memenuhi prinsip-prinsip (TCUID), apabila dalam proses 
pelaksaannya hanya dikerjakan oleh satu orang. [1] 

2. Salah satu kendala dalam penerapan (TCUID) adalah 
waktu pengerjaan, terutama dalam masalah penjadwalan. 
Hal ini  disebabkan  karena keterlibatan pengguna yang 
cukup aktif dan kemudian berakibat pada timbulnya 
persoalan penyesuaian jadwal dengan pengguna, tapi 
dengan dapat diperoleh efek positif perihal pengetahuan 
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terhadap apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengguna 
dan sangat berpengaruh terhadap iterasi prototipe sistem 
sehingga terjadi perbaikan sistem ke arah yang lebih baik. 
[1] 

Putra et al.[2] melakukan penelitian tentang perancangan 
User Interface untuk mendukung task-task dari tiap user yang 
bervariasi dari sebuah website e-commerce milik perusahaan 
Neitzo dengan metode TCSD. Penelitian  ini memiliki 
keunggulan pada metodenya, yaitu penggunaan 1) identifikasi 
proses bisnis dan pengguna serta Task-nya pada tahap 
identifikasi, 2) storyboard, konseptual model dan paper 
prototyping pada tahap Requirement, 3) skenario pengujian 
pada tahap Design as Scenario, serta 4) pengujian paper 
prototyping, evaluasi usabilitas, verifikasi dan mockup pada 
tahap Walkthrough Evaluation. Khusus pada evaluasi 
usabilitas, terdapat prosentase hasil terhadap 5 orang yang 
dapat mewakili tingkat usabilitas dari desain.  

Kesimpulan dari penelitian Putra et al.[2], yaitu melalui 
metode task centered system design dapat diketahui kebutuhan 
task pengguna. Adapun disarankan pengujian ulang cognitive 
walktrough dengan evaluator yang memiliki pengalaman yang 
lebih(expert judgement) terkait dengan perancangan user 
interface  untuk usabilitas yang lebih baik. 

2) User 
User merupakan object yang penting didalam 

pengembangan dan pembangun sistem. User disini adalah 
pribadi, organisasi, dan masyarakat. User saat ini harus berada 
pada level of design sophistication dari semua antarmuka 
grafis beserta isi dari web-nya. Pada saat user berinteraksi 
dengan sistem, user harus merasa sesuai dengan pengalaman 
yang pernah dirasakan pada saat berinteraksi dengan sistem 
yang lain. User harus merasa puas dengan informasi yang 
disediakan oleh sistem dan merasa nyaman saat berinteraksi 
dengan sistem.[3] 

3) UCD ( User Centered Design ) 
UCD adalah filosofi perancangan yang menempatkan 

pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. 
Pendekatan UCD telah didukung berbagai teknik, metoda, 
tools, procedur, dan proses yang membantu perancangan 
sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Sasaran 
UCD adalah lebih dari sekedar membuat produk yang 
berguna.[3] 

4) Task Centered System Desaign (TCSD) 
TCSD merupakan metode dalam Human Computer 

Interaction(HCI) yang digunakan untuk mengidentifikasi 
kebutuhan task pengguna. Metode TCSD meliputi 4 tahap, 
yaitu identification, requirement, design as scenario dan 
walktrough evaluate. Hasil identification digunakan sebagai 
dasar dalam perancangan user interface.[2] 

5) Analisis Task Centered User Interface Design. 
 Menurut Lewis dan Rieman (1993) dalam Seno et 

al.[1], TCUID berarti sebuah proses di mana perencanaan, 
perancangan, dan pengembangan produk terfokus pada 
pengguna akan diterapkan dalam proses pembuatan prototipe 
sistem dengan harapan dapat meningkatkan optimasi usability 
sistem. Seno et al.[1] menambahkan, Menurut definisinya 
terdapat tiga komponen TCUID adalah sebagai berikut. 

 

a)  Identifikasi 

Identifikasi terdiri dari mendefinisikan pengguna dan 
tugas-tugasnya (siapa yang akan memakai sistem, untuk apa 
sistem dibuat, dan bagaimana cara pengguna melakukan 
tugasnya dalam sistem), dan membuat skenario sistem secara 
spesifik sehingga susunan tugas/Task yang dibutuhkan dapat 
dilihat dari tugas pengguna dalam sistem jelas. 

b)  Desain 

Desain terdiri dari memilih tugas-tugas yang mendukung 
atau tugas yang merupakan tujuan utama pengguna 
menggunakan sistem, dan membuat storyboard sistem terlebih 
dahulu untuk memudahkan perancangan desain kemudian buat 
prototipenya. 

c) Evaluasi 

Evaluasi terdiri dari menjalankan task untuk menguji 
desain yang dibuat dan mengujikan langsung desain pada 
pengguna. 

Adapun berdasarkan uraian di atas didapatkan bahwa 
UCD, TCSD, sampai pada TCUID dapat dikatakan merupakan 
sebuah rangkaian turunan/derivatif yang berkaitan. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam 

menentukan desain interface terdiri dari TCUID dan 

dikombinasikan dengan kajian dokumen(meliputi dokumen 

SOP dan wawancara) yang disisipkan dalam identifikasi grup 

user dan tugasnya. 

B. Software Pendukung 

Software pendukung yang digunakan dalam merancang 

interface adalah sebagai berikut : 

1) Pencil Prototyping 
adalah aplikasi yang dibuat untuk tujuan menyediakan 

GUI perangkat prototyping gratis dan open source yang dapat 
dengan mudah dinstal dan gunakan untuk membuat maket 
diplatform desktop yang populer. Salah satu mockup tools 
untuk membuat desain user interface dari aplikasi yang akan 
dibuat. Tools ini sangat memudahkan dalam mendesain antar 
muka, dengan UI component yang mencukupi untuk 
mendesain web dan beberapa desain antar muka lainnya.[4] 

2) Software DIA Diagram 
adalah sebuah software yang bersifat free dan open source 

yang berfungsi untuk membantu pembuatan dan perencanaan 
diagram agar lebih terstruktur. Aplikasi ini memiliki 
kelebihan, salah satunya adalah dapat dijalankan di berbagai 
platform seperti Windows, Mac OS dan Linux. Software ini 
dikembangkan sebagai bagian dari GNOME oleh Alexander 
Larsson. GNOME merupakan GUI yang berjalan diatas sistem 
operasi seperti Linux dan Solaris, perlu diketahui “DIA” 
dibuat menggunakan bahasa pemrograman C.[5] 

Bagan alir dari metode pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 1 sebagai berikut : 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   126 

. 

 

Gambar 1. Bagan alir  

IV. PEMBAHASAN 

A. Tentang Unires (University Residence)UMY 

1) Logo UNIRES 
Logo Unires (University Residence) Universitas 

Muhammadyah Yogyakarta sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Logo Unires[6] 

2) Visi dan Misi Unires UMY 
 itulah visi dan misi Unires dibuat diletakkan sebagai daya 

dukung terhadap visi dan misi UMY. Dengan demikian, Visi 
University Residence adalah “Menjadi ruang pembelajaran 

yang berkualitas bagi mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta agar mampu 
mengembangkan diri dan menjadi kader pemimpin Islam 
masa depan”.[6] 

3) Kedudukan dan Tugas Senior Resident dan Asisten 

Senior Resident  
SR dan ASR adalah seorang mahasiswa UMY semester IV 

yang ditunjuk oleh Kepala Unires sebagai SR dan ASR yang 
bertanggung jawab memberi pembinaan resident pada satu 
wing pada asrama Unires. Tugas SR dan ASR adalah 
pendampingan dan mentoring pendalaman materi orientasi, 
Pendampingan pembelajaran al-Qur’an secara klasikal, 
mentoring tahfidl al-Qur’an dan praktik Ibadah, Memberikan 
evaluasi. 

B. SOP (Standard Operating Procedure) Akademik Unires 

UMY 

Dalam operasional manajemen akademiknya, Unires 
memiliki beberapa standar atau aturan khusus. Berikut akan 
dipaparkan beberapa standar atau aturan operasional dari 
manajemen akademik Unires. 

1) Program Klasikal. 
Secara umum program Klasikal terdiri dari 5 program, 

yaitu: klasikal Al-Islam, klasikal Bahasa, klasikal Al-Hikam. 
klasikal Tahsin dan Tafhim dan klasikal Pendalaman Al-
Islam. Adapun prosedur operasional standar dari program 
dalam kategori ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 
dibawah ini : 

 

Gambar 3. Program klasikal 

2) Program Mentoring. 
Secara umum Program Mentoring terdiri dari 2 program, 

yaitu: mentoring Al-Islam dan Mentoring Tahfidz. Adapun 
prosedur operasional standar dari program dalam kategori ini 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 dibawah ini : 
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Gambar 4. SOP Program Mentoring 

3) Tugas dan Tanggungjawab Senior Resident / Asisten 

SR. 
Secara sederhana tugas dan tanggungjawab pembina 

Unires mencakup beberapa hal yang ditunjukkan pada gambar 
9 di bawah ini : 

 

Gambar 5. SOP Akademik SR/ASR 

C. Analisis TCUID 

1) Identifikasi Grup User 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai siapa saja 
yang menjadi stakeholder dalam sistem akademik unires, 
maka dibuatlah grup user Senior Resident dan Asistennya 
terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 
resident di tiap zonanya. 

2) Identifikasi Tugas Grup SR/ASR  
Dengan demikian, berikut adalah pembagian tugas 

menurut grup user yang kami terjemahkan dalam bentuk 
hirarki sebagai berikut. 

 

 
Gambar 6. Hirarki Identifikasi Grup SR/ASR 

Berbekal pembagian tugas terhadap user, berikut adalah 

skenario rancangan kami akan pembuatan interface awal. 

 

 
Gambar 7. Skenario Interface Awal 

3) Pembuatan Desain Interface Awal.  
Pada desain antarmuka akademik SR/ASR terdapat 

beberapa menu Data Resident, Penempatan kamar, Data 
Program dan Notifikasi. Di sini hanya akan dijelaskan 
deskripsi langkah tugas untuk mengakses data program. 
Program yang diakses yaitu program pembelajaran klasikal 
bahasa arab untuk bulan september. Kemudian data tersebut 
diubah dan disesuaikan dengan pelaksanaan programnya, 
namun dalam tugas ini data tidak akan diubah tetapi dilihat 
dalam formulir pengubahan dan dianggap seperti ada 
perubahan. Berikut langkah-langkah teknis pada penggunaan 
interface desain awal dengan skenario tersebut di atas. 

a) SR/ASR masuk ke halaman Home SR/ASR 

 
Gambar 8. Tampilan Halaman Beranda SR/ASR 

 SR/ASR memilih menu Data Program. 

 SR/ASR melihat halaman Program. 

 SR/ASR memilih bulan Pengajaran. 

 SR/ASR memilih kategori Program. 

 SR/ASR memilih salah satu nama Program yang 
termasuk pada katagori yang terpilih. 

 SR/ASR melakukan klik pada tombol tampilkan. 

b) SR/ASR Melihat Tampilan Data yang Sesuai dangan 

Program yang Dipilih 

UNIRES 
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Gambar 9. Tampilan Data Program 

 SR/ASR melakukan mengubahan data salah satu 
resident pada tabel presensi yang membutuhkan 
pengubahan dengan melakukan klik tombol ubah 
nilai. 

 SR/ASR mengubah nilai pada combo box yang 
tersedia. 

 SR/ASR melakukan klik pada tombol simpan 
untuk menyimpan perubahan nilainya. 

 

 
Gambar 10. Tampilan Pengubahan Data Program 

c) SR/ASR melihat hasil pengubahan yang dilakukan 

yang ditampilkan oleh tabel presensi. 

 

Gambar 11. Tampilan Data Program yang Telah Diubah 

4) Evaluasi Desain Interface Awal 
Tahap awal, dipastikan bahwa desain interface sudah 

memenuhi kriteria dari SOP Unires, khususnya untuk 
rekapitulasi program per bulannya. Setelah dibandingkan, 
ternyata secara fungsional desain yang dibuat sudah 
memenuhi kebutuhan dari SOP tersebut. Tahap kedua, 
dilakukan pengujian dengan satu orang responden yang 
memang menjabat sebagai SR/ASR pada tahun ajaran 
2015/2016 atau tahun ajaran terakhir saat pengujian ini 
dilakukan. Berikut sampel tanggapan satu responden yang 
melakukan pengujian desain interface awal dengan sebuah 
cognitive walktrough yang sesuai dengan skenario. 

TABEL I.  COGNITIVE WALKTHROUGH 

 

TABEL II.  COGNITIVE WALKTHROUGH LANJUTAN I 

 

TABEL III.  COGNITIVE WALKTHROUGH LANJUTAN II 
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Dari pengujian dengan cognitive walkthrough tersebut, 

didapatkan beberapa poin penting sebagai berikut : 

 Secara garis besar fungsional, desain interface sudah baik 
dan memenuhi kebutuhan user yang dalam kasus ini adalah 
SR/ASR. 

 Warna tema dan corak khas website diperlukan. Mungkin 
bisa dengan mengambil warna khas dari logo Unires 
UMY. 

 Mungkin perlu integrasi ke sosial media secara fungsional, 
agar dapat membantu proses komunikasi antar-user. 

 Desain dibuat lebih menarik (icon, warna, font, dll.) 

5) Perbaikan Desain Interface. 
Dalam proses perbaikan ini dilakukan identifikasi 

kebutuhan perbaikan berdasarkan hasil dari pengujian desain 
interface awal. Hal-hal yang memerlukan perbaikan 
berdasarkan hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

 Penambahan logo pada desain agar didapatkan corak khas 
warna dan dapat menjadi basis warna desain selanjutnya. 

 Penambahan icon pada halaman beranda atau home juga 
pada menu-menu yang tersedia. 

 Penambahan warna pada desain yang disesuaikan dengan 
warna logo Unires UMY. 

 Pengubahan jenis font atau ukuran font pada teks yang 
terdapat pada desain interface. 

6) Desain Interface Lanjutan (Extended Design). 
Berikut desain interface yang telah mengalami perbaikan 

dan menjadi desain lanjutan (extended design). 

 
Gambar 12. Tampilan Halaman Beranda SR/ASR 

 
Gambar 13. Tampilan Data Program Nilai Akhir 

 
Gambar 14. Tampilan Data Program Nilai Akhir Pengubahan Data 

 
Gambar 15. Tampilan Data Program Nilai Akhir Hasil Pengubahan Data 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan berikut. 

 Mendesain user interface yang memiliki usability dan 
availability yang baik dapat menggunakan metode TCUID 
(Task Centered User Interface Design) dengan salah satu 
aspek yang terpenting yaitu identifikasi Task atau tugas. 

 Desain interface untuk sistem manajemen akademik 
UNIRES pada modul SR/ASR dapat memenuhi kebutuhan 
user dengan menerapkan metode TCUID. 

A. Saran 

Saran-saran yang dapat dilakukan untuk penelitian 
selanjutnya adalah sebagai berikut : 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem 
manajemen akademik UNIRES secara keseluruhan agar 
tercapai pemenuhan kebutuhan user yang komprehensif, 
karena penelitian ini masih terbatas pada salah satu modul. 

 Perlu dianalisis lebih jauh terkait dengan aspek-aspek 
keindahan, Well-formed, atau jika memungkinkan 
menggunakan prinsip Golden Ratio. Hal ini akan 
meningkatkan nilai dari desain interface yang dibuat secara 
signifikan. 

 Untuk hasil dan evaluasi yang lebih baik, perlu 
didefinisikan Task untuk setiap bagian interface dari 
modul. 

 Perlu diperoleh partisipan evaluasi desain dengan jumlah 
yang lebih banyak, misalkan minimal 5 orang seperti pada 
hasil riset Nelson Norman pada Putra et al.[2]. 

 Agar desain memiliki validitas yang baik,diperlukan tool 
seperti Contect Diagram atau Use Case Diagram. 
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Abstrak— Multimedia animasi berkembang sangat cepat dan 

pesat. Multimedia animasi tidak hanya digunakan dalam 

industri film kartun saja, tetapi sudah mulai digunakan pada 

bagian kehidupan lainnya. Multimedia animasi dapat digunakan 

untuk membuat iklan di televisi, membuat presentasi dan 

membuat E-Love. E-Love adalah salah satu aplikasi multimedia 

animasi yang dibuat untuk mengungkapkan perasaan sayang 

kepada seseorang dari lawan jenisnya. Tidak semua orang  dapat 

dengan mudah mengungkapkan perasaan sayang dan cinta 

kepada lawan jenisnya. Pada saat ini, sebagian orang masih 

banyak yang mengungkapkan perasaan sayang dan cintanya 

melalui media surat, sms dan telepon. Penelitian ini bertujuan 

untuk merancang dan membuat sebuah aplikasi multimedia 

animasi citra digital E-Love berbasis Adobe Flash CS3. E-Love 

adalah salah satu multimedia animasi yang dibuat untuk 

membantu seseorang dalam mengungkapkan perasaan hati 

kepada lawan jenisnya. Dalam proses pembuatannya dilakukan 

dalam tiga tahapan, yaitu pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. 

Kata Kunci— E-Love; Animasi; Multimedia; Kartun; Flash 

I. PENDAHULUAN 

E-Love dapat dijadikan sebagai multimedia animasi untuk 
mengungkapkan perasaan kasih sayang kepada seseorang.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[1] kata kasih 
didefinisikan sebagai”perasaan sayang(cinta, suka kepada)”, 
sedangkan kata sayang didefinisikan “kasihan, sayang akan 
(kepada); mengasihi”. Banyak cara digunakan setiap orang 
untuk mengungkapkan perasaan kasih sayangnya. 

E-Love merupakan salah satu aplikasi multimedia animasi 
yang menjadi isu terkini di dalam perkembangan dan 
kemajuan cabang bidang ilmu multimedia. Orang-orang yang 
tidak bisa mengungkapkan perasaan hatinya memerlukan 
bantuan berupa aplikasi multimedia animasi E-Love.  

E-Love dapat dirancang dan dibuat dengan tujuan untuk 
membantu seseorang dalam mengungkapkan perasaan hatinya. 
Dengan adanya aplikasi multimedia ini, diharapkan setiap 
orang dapat mengungkapkan perasaan sayangnya dengan lebih 
baik. 

Pada umumnya, bagi orang yang tidak berani 
mengungkapkan perasaan hatinya secara langsung mereka 
lebih banyak menggunakan sms, surat dan telepon. Cara 
mengungkapkan perasaan melalui sms, surat dan telepon 

dianggap sudah biasa dan cenderung dianggap tidak serius. 
Cara mengungkapkan perasaan melalui sms memiliki 
kekurangan yaitu, pesan yang dituliskan tidak dapat 
tergambarkan dengan jelas, dan pesan yang dituliskan terbatas. 
Media telepon memiliki kekurangan yaitu, sulit untuk 
menggambarkan perasaan dan menangkap pesan yang akan 
disampaikan. 

Secara umum rumusan permasalahan yang terdapat   pada 
Rancang Bangun Multimedia Animasi Citra Digital E-Love 
adalah sebagai berikut. 

1. Belum terdapatnya suatu aplikasi mutimedia animasi 
yang dapat membantu seseorang dalam 
mengungkapkan perasaan hatinya. 

2. Bagaimana cara merancang dan membuat animasi E-
Love menggunakan Adobe Flash CS3. 

Pada paper ini dibahas mengenai bagaimana merancang 
aplikasi multimedia animasi E-Love yang dapat memberikan 
bantuan untuk orang yang ingin mengungkapan perasaan 
hatinya tetapi tidak berani mengungkapkan perasaan hatinya 
secara langsung. Selain itu, dibahas juga mengenai bagaimana 
membuat aplikasi multimedia animasi E-Love mulai dari 
tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi. 

Penelitian terkait bidang ilmu multimedia sudah banyak 
dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya. Agus[2] pada 
tahun 2016 melakukan suatu kajian dan penelitian mengenai 
pembuatan multimedia pembelajaran Bahasa Indonesia 
berbasis animasi. Dari penelitian tersebut didapat bahwa 
multimedia dapat berperan dalam bidang pendidikan melalui 
pembuatan suatu media pembelajaran. 

Penelitian tentang multimedia juga telah dilakukan oleh M. 
Al’Amin[3] pada tahun 2016. Dari hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa multimedia dapat digunakan untuk 
membuat aplikasi media pembelajaran seni kaligrafi yang 
mempunyai keunggulan dalam animasi, yaitu dapat 
menampilkan cara pembuatan huruf-huruf dalam khat  naskhi, 
khat riq’ah, khat farisi, khat tsuluts, dan khat diwarnai dengan 
menggunakan dua pensil. 

Penelitian tentang animasi juga telah dilakukan oleh 
Iskandar [4] pada tahun 2014 yang membuat sebuah animasi 
film kartun sejarah dan kemajuan Universitas Kuningan 
sebagai media informasi dan Promosi. Dari hasil penelitian 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa animasi juga dapat 
digunakan untuk membuat aplikasi animasi film kartun yang 
digunakan untuk melakukan promosi penerimaan mahasiswa 
baru yang menarik dan mudah dipahami. 

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya terkait 
pembuatan aplikasi multimedia animasi, belum terdapat suatu 
aplikasi multimedia tentang E-Love yang digunakan untuk 
mengungkapkan perasaan hati seseorang. Dengan demikian, 
diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu seseorang 
untuk mengungkapkan perasaan hatinya menggunakan 
aplikasi multimedia animasi.  

Perancangan merupakan suatu tahap yang digunakan untuk 
menggambarkan, merencanakan dan membuat suatu aplikasi 
multimedia animasi.  Menurut Azhar Susanto[5] perancangan 
adalah spesifikasi umum dan terperinci dari pemecahan 
masalah berbasis komputer yang telah dipilih selama tahap 
analisis. Perancangan diawali dengan menentukan semua 
kebutuhan yang akan memenuhi apa yang akan diperlukan 
oleh sistem, alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja. Pada 
umumnya, perancangan dimulai dari proses input dilanjutkan 
ke proses kemudian berakhir di output. 

Alat yang digunakan dalam membangun aplikasi 
multimedia animasi E-Love ini berupa perangkat lunak dan 
perangkat keras. Perangkat lunak yang digunakan sendiri 
terdiri dari perangkat lunak pengembangan aplikasi dan 
perangkat lunak pendukung animasi. Gambaran lengkap 
perangkat lunak yang digunakan dapat dilihat pada tabel I. 

TABLE I.  PERANGKAT LUNAK 

Perangkat 
Lunak 

Nama Perangkat Lunak Jenis 

Desain Adobe Photoshop CS3 Perangkat Lunak 
Pengembangan  

Animasi Adobe Flash CS3 Perangkat Lunak 
Pengembangan 

Audio Adobe Audition1.5 Perangkat Lunak 
Pengembangan 

Editing Adobe Premiere Pro Perangkat Lunak 
Pengembangan 

Burning Nero 7 Perangkat Lunak 
Pendukung 

Sedangkan perangkat keras yang digunakan dalam membuat 
multimedia animasi E-Love dapat dilihat pada Tabel II. 

TABLE II.  PERANGKAT KERAS 

Perangkat Keras Nama 

Notebook ASUS I3-370M 

Headset Sony 

VGA Nvidia GeForce 310 VRAM 

Mouse Logitech 

 Perangkat keras digunakan sebagai alat bantu dalam proses 
pembuatan multimedia animasi E-Love. Diperlukan 
seperangkat notebook dengan kemampuan processor I3, VGA 
Nvidia GeForce 310M dan memory 2GB. Bahan yang 

digunakan dalam membangun multimedia animasi E-Love ini 
adalah Foto, cerita dan Storyboard. 

II. PEMBAHASAN 

Menurut M. Suyanto [6] multimedia berasal dari teater, 
buka dari dunia komputer. Suatu pertunjukan yang 
memanfaatkan lebih dari satu medium sering kali disebut 
pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada 
akhir 1980 dengan diperkenalkannya Hypercard oleh Apple 
pada tahun 1987, dan pengumuman oleh IBM pada tahun 
1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection 
(AVC) dan Video Adhapter Card. 

Menurut James A Senn multimedia terbagi menjadi 
beberapa elemen, seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Elemen-Elemen Multimedia 

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing 
elemen multimedia. 

a. Text 

Text berfungsi sebagai pelengkap dari sebuah 
gambar. Sekalipun sebuah gambar mungkin 
menggambarkan ribuan kata-kata tetapi apabila 
gambar tersebut tidak dilengkapi dengan text maka 
pesan akan sulit untuk dimengerti. 

b. Audio 

Audio dalam multimedia animasi memberikan peran 
yang sangat penting. Audio dapat mempengaruhi 
penontonnya untuk terbawa ke dalam suasana yang 
diinginkan. Audio digunakan dalam proses produksi 
multimedia melalui suara, musik dan efek-efek audio. 

c. Gambar 

Gambar dalam multimedia berfungsi sebagai penarik 
perhatian. Gambar dapat mengutarakan sebuah pesan. 
Gambar dapat meringkas dan menyajikan data 
kompleks dengan cara yang baru. Sering dikatakan 
bahwa sebuah gambar mampu menyampaikan seribu 
kata. 

d. Video 

Video dalam multimedia berfungsi untuk menarik 
dan merangsang secara audio visual.  

e. Animasi 
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Dalam multimedia, animasi merupakan sekumpulan 
gambar diam yang dibuat berurut dan digerakan 
dengan kecepatan tertenu, sehingga gambar tersebut 
terlihat bergerak hidup. 

Menurut Agus Suheri[5] animasi merupakan kumpulan 
gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan 
gerakan. Animasi juga berarti memberikan hidup suatu benda 
atau obyek yang seolah-olah bergerak hidup sehingga dapat 
dirasakan dan dinikmati. 

Jadi multimedia animasi adalah suatu pertunjukan yang 
menggunakan beberapa media yang dapat menghidupkan 
benda mati seolah-olah bergerak seperti hidup dan memiliki 
jiwa. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Multimedia animasi E-Love dibuat kedalam tiga tahap, 
yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. Setiap tahap 
dikerjakan dengan detil dan sistematis. 

Pada tahap pra produksi dimulai dengan menentukan Ide. 
Ide merupakan hal mendasar untuk mengembangkan 
multimedia animasi. Ide pembuatan multimedia animasi E-
Love diperoleh dari pengamatan kehidupan sehari-hari. 

Setelah mendapatkan ide maka langkah berikutnya adalah 
menentukan tema. Tema pada multimedia animasi biasanya 
mengerucut pada satu kata kunci. Tema pembuatan 
multimedia animasi E-Love ini adalah tentang Cinta. 

Setelah tema didapatkan langkah selanjutnya adalah 
menulis logline. Logline merupakan plot yang dituangkan 
dalam sedikit mungkin kata-kata yang digunakan. Sebuah 
logline dimulai dengan dua buah kata yaitu, “Bagaimana 
Jika?” dan kemudian untuk membangun cerita tersebut 
ditambahkan dua kata lagi, “Dan Kemudian”. 

Logline dari multimedia animasi E-Love ini adalah 
“Bagaimana Jika seseorang ingin mengungkapkan perasaan 
hatinya tetapi tidak berani secara langsung Dan Kemudian 
dibutuhkan sebuah media bantuan berbasis multimedia 
animasi E-Love. 

Setelah logline dibuat maka langkah berikutnya adalah 
menulis sinopsisnya. Sinopsis merupakan gambaran 
keseluruhan dari cerita multimedia animasi E-Love yang akan 
dibuat.Untuk mengembangkan cerita ada tujuh pertanyaan 
dasar yang harus dijawab, yaitu: 

1. Siapakah tokoh utamanya? 

Tito 

2. Apa yang diinginkan tokoh utama 

Mengungkapkan perasaan hatinya 

3. Siapa/apa yang menghalangi tokoh utama untuk 
mendapatkan yang diinginkannya? 

 Kepercayaan dirinya sendiri 

4. Bagaimana pada akhirnya tokoh utama berhasil 
mencapai apa yang dicita-citakannya dengan cara 
yang luar biasa, menarik dan unik? 

Dengan menggunakan efek animasi dan suara yang 
menarik 

5. Apa yang ingin anda sampaikan? 

Perasaan hati harus berani diungkapkan, 
bagaimanapun caranya 

6. Bagaimana cara anda mengisahkan tokoh utama? 

 Dengan menggunakan sudat pandang orang pertama 

7. Bagaimana tokoh utama mengalami perubahan dalam 
cerita ini?  

Tokoh utama berani mengungkapkan perasaan 
hatinya. 

 

Setelah cerita selesai dibuat tahap selanjutnya adalah 
masuk ke dalam tahap produksi. Pada tahap produksi dimulai 
dengan membuat desain karakter tokoh utama dan tokoh 
pendukung dalam multimedia animasi E-Love. Membuat 
desain karakter berarti merancang tokoh-tokoh animasi 
dengan karakter yang digambarkan dalam naskah. Gambar 2 
adalah gambar tokoh utama dalam multimedia animasi E-
Love. 

 

Gambar 2. Gambar Tokoh Utama 

Setelah membuat desain karakter tokoh utama dilanjutkan 
dengan membuat desain standar properti dan vegetasi. Desain 
standar properti dan Vegetasi adalah perlengkapan pendukung 
pada multimedia animasi E-Love seperti:  pakaian, kendaraan, 
desain tempat dan gambaran benda-benda lainnya. Contoh 
desain standar Properti dan vegetasi dapat dilihat pada gambar 
3. 

 

Gambar 3. Standar Properti dan Vegetasi 

Setelah menentukan standar properti dan vegetasi tahapan 
selanjutnya adalah membuat gambar animasi yaitu gambar key 
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dan gambar inbetween. Proses produksi ini membutuhkan 
waktu yang lama karena menggabungkan beberapa bagian dari 
cerita yang sudah ada. 

Tahapan ketiga adalah tahapan pasca produksi. Pada tahap 
pasca produksi kumpulan animasi yang sudah ada mulai 
digabungkan dengan audio atau suara yang sudah direkam. 
Pada proses ini digunakan aplikasi perangkat lunak adobe 
premiere pro, untuk menggabungkan semua komponen yang 
ada. 

Berikut adalah tampilan dari multimedia animasi E-Love 
yang telah dibuat. 

 

Gambar 4. Intro multimedia animasi 

Gambar 4 menampilkan bagian intro dari multimedia 
animasi E-Love. 

 

Gambar 5. Perahu berlayar 

Gambar 5 menampilkan sebuah perahu yang sedang 
berlayar mengarungi luasnya samudra. 

 

Gambar 6. Tokoh utama 

Gambar 6 memunculkan tokoh utama yang sedang 
merenung di atas perahu. 

 

Gambar 7. Tokoh utama duduk di atas perahu 

Gambar 7 memunculkan tokoh utama yang sedang 
melamun di atas perahu 

 

Gambar 8. Muncul puisi E-Love 

Proses pengujian aplikasi multimedia animasi E-Love ini 
menggunakan metode User Acceptance Test (UAT). Menurut 
Perry [7], User Acceptance Test merupakan pengujian yang 
dilakukan oleh end user dimana user tersebut adalah pengguna 
yang langsung berinteraksi dengan sistem dan dilakukan 
verifikasi apakah fungsi yang telah berjalan sesuai dengan 
kebutuhan atau fungsinya.  

Proses pengujian UAT dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan keadaan nyata dan persepsi yang sesuai dengan 
keinginan pengguna akhir. Proses pengujian UAT dapat 
dilihat pada tabel 3. 

TABLE III.  PENGUJIAN UAT 

No Pengujian Hasil Penguji Keterangan 

1 Aplikasi dapat 
dijalankan di 
komputer 

Valid User Terpenuhi 

2 Gambaran tokoh 
utama sesuai 
dengan rancangan 

Valid User Terpenuhi 

3 Aplikasi 
multimedia 
animasi E-Love 
memunculkan 
puisi 

Valid User Terpenuhi 

4 Aplikasi 
multimedia 
animasi dapat 
menyampaian 
pesan yang ingin 
diungkapkan 

Valid User Terpenuhi 
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IV. KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari rancang 
bangun pembuatan aplikasi multimedia animasi E-Love ini 
adalah sebagai berikut. 

1. Proses pembuatan multimedia animasi ini 
menggunakan 3 tahap yaitu tahap pra produksi, tahap 
produksi dan tahap pasca produksi.  

2. Proses pengujian aplikasi multimedia animasi ini 
menggunakan metode User Acceptance Test (UAT). 

3. Aplikasi multimedia animasi E-Love ini dapat 
digunakan oleh seseorang untuk membantu 
mengungkapkan perasaan hatinya kepada lawan 
jenisnya. 
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Abstrak - Kegiatan belajar mengajar dalam Matakuliah
Basic Photography selama ini masih memprioritaskan
mengunakan metode ceramah, praktek yang menggunakan
bahan ajar berbentuk Power Point. Cara belajar seperti ini
dirasa kurang interaktif, sehinggadiperlukan solusi bahan
ajar yang berbasis multimedia. Proses pengembangan
multimedia pembelajaran menggunakan beberapa tahapan
pengembangan, diantaranya dengan analisis, desain,
pengembangan, implementasi dan evaluasi pada tahapan
pengembangan digunakan Adobe Flash CS 6dan Adobe
Photoshop CC, kemudian pada implementasi dilakukan uji
coba menggunakan metode black box test dan pada tahap
proses evaluasi melibatkan tenaga ahli multimedia dan
mahasiswa yang pernah mengikuti atau sedang mengikuti
mata kuliah Basic Photography. Tenaga ahli dan mahasiswa
berkontribusi menggunakan multimedia pembelajaran Basic
Photographyserta mengisi quisioner mengenai multimedia
pembelajaran yang dikembangkan. Berdasarkan hasil uji
coba dan evaluasi diperoleh kesimpulan bahwa multimedia
pembelajaran Basic Photography memenuhi kriteria yang
sangat baik meliputi aspek operasional dan materi ajar serta
dapat digunakan dalam membantu mahasiswa dan dosen
pada proses kegiatan belajar mengajar.

Kata Kunci-Multimedia pembelajaran, Basic
Photography, Black Box Test.

I. PENDAHULUAN

Pendidik merupakan komponen pengajaran yang
memegang peranan penting dan utama. Tugas pendidik
adalah menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa
melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar-
mengajar yang dilakukan [1]. Komputer dalam dunia
pendidikan telahbanyak dijadikan sebagai alat
pengajaran.Selama ini cara pembelajaran secara face-to-
faceternyata memiliki kelemahan. Salah satunyaadalah
tingkatpenerimaan setiap mahasiswa yang berbeda-beda
sehingga ada mahasiswa yang mengerti, kurang mengerti
dan bahkan tidak sama sekali [2].

Teknologi multimedia menjanjikan potensi besar
dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk
memperoleh informasi, menyesuaikan informasi dan

sebagainya [3]. Multimedia adalah kombinasi teks,
video,suara dan animasi dalam sebuah rangakaian
komputer yang interaktif. Pengaplikasian multimedia
juga dapat digunakan sebagai alat telepon untuk
menghubungkan antara system kerja,  sirkulasi visual
dan audio, suara melalui CD-ROM dan seperangkat
audio sistim untuk mendengar musik [4].

Penerapan multimedia pembelajaran pada proses
belajar mengajar dimaksudkan agar belajar menjadi
menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih luas, lebih
cepat dan lebih bermakna bagi yang belajar, khusus
nya siswa. Untuk itu ada produk yang sengaja dibuat
serta dimanfaatkan dalam pembelajaran[5].

MatakuliahBasic Photographymerupakan salah
satu materi mata kuliah yang diajarkan pada
Perguruan Tinggi khususnya pada Program Studi
Desain Komunikasi Visualsebagian besar materi yang
terdapat dalam mata kuliah ini diberikan pada
pertemuan di kelas dan medianya masih berbentuk
slide presentasi, buku teks maupun materi-materi yang
diperoleh dari internet.

Masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa
dalam proses pembelajaran mata kuliah Basic
Photographydapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Sistem pembelajaran mata kuliah Basic

Photography yang disampaikan oleh dosen
Pengampu masih bersifat praktek, ceramah,
presentasi, serta latihan soal dan kurang
menghasilkan sistem pembelajaran yang
interaktif.

2. Waktu pembelajaran mata kuliah yang diberikan
di perkuliahan tidak terlalu maksimal sehingga
diperlukan sistem pembelajaran tambahan bagi
mahasiswa untuk dapat memahami mata kuliah
Basic Photography.
Tujuan dari penelitianini adalah untuk

mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia pada
matakuliah Basic Photography. Bahan ajar ini
diharapkan dapat memudahkan, menumbuhkan minat
dan pemahaman yang baik terhadap mahasiswa dalam
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belajar mata kuliah Basic Photography yang nantinya
diharapkan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.

II. METODE PENELITIAN

Pengembangan Multimedia Pembelajaran untuk
matakuliah Basic Photography menggunakan beberapa
tahapan.Pemilihan model ini didasari atas pertimbangan
bahwa model ini dikembangkan secara sistematis dan
berpijak pada landasan teoretis desain pembelajaran. Model
ini disusun secara terprogram dengan urutan-urutan
kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah
belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik pebelajar. Model ini
terdiri atas lima langkah, yaitu: (1) analisis (Analyze), (2)
perancangan (Design), (3) pengembangan (Development),
(4) implementasi (Implementation), dan (5) evaluasi
(Evaluation)[6]. Alur penelitian dapat dilihat pada gambar
1.

Gambar 1.Alur Penelitian

III. PEMBAHASAN

A. Tahap Analisis

Tahap analisis keadaan saat ini dilakukan dengan
pengamatan akan metode belajar yang digunakan selama
ini pada proses belajar mengajar matakuliahBasic
Photography dan dilakukan wawancara terhadap dosen
pengampu mata kuliah serta mahasiswa. Berdasarkan hasil
analisis diperoleh kesimpulan bahwa media belajar yang
digunakan masih menggunakan, slide presentasi dengan
metode ceramah dosen kepada mahasiswa, hal ini
terkadang membuat mahasiswa bosan dan terbatas nya
waktu tatap muka di kelas.

Berdasarkan analisis masalah di atas maka
dibutuhkan media pembelajaran lain yang memiliki
unsur interaktif serta dapat digunakan dimana saja
serta dapat membantu mahasiswa dalam memahami
materi Basic Photography.

Pengembangkan multimedia pembelajaran
Matakuliah Basic Photography di butuhkan perangkat
dan data. Garis besar analisis kebutuhan dibagi
menjadi tiga, yaitu perangkat keras (hardware),
perangkat lunak (Software), serta data-data bahan ajar
matakuliah Basic Photography.Kebutuhan akan
perangkat yang digunakan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Hardware adalah bagian komputer yang bisa kita lihat
wujud fisiknya [7].Hardwareyang digunakan pada
penelitian ini adalah laptop dengan spesfikasi:
a. Prosesor Intel (R) Core (TM) i3 CPU M 330 @

2.13 GHz
b. RAM 2 GB
c. Speaker

Kebutuhan perangkat lunak(sofware)yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Adobe Flash Profesional CS 6
2. Adobe Photoshop CC

Kebutuhan akan data dan informasi yaitu:
1. Satuan acara perkuliahan (SAP) dan silabus

matakuliah Basic Photography.
2. Materi kuliah Basic Photography.
3. Contoh soal untuk setiap materi

B. Tahap Perancangan (Design)

Tahap mendesainmultimedia pembelajaran
matakuliah Basic Photography yang harus dilakukan
yaitu, Pertama mendesain menu yang terdapat link
yang dapat memvisualkan semua halaman materi dan
halaman pelengkap proses belajar mengajar. Struktur
menu multimedia pembelajaran matakuliah Basic
Photography dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2.Struktur Menu Multimedia
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Langkah selanjutnya yaitu merancang halaman
kompetensi, halaman referensi dan halaman-halaman
materi. Halaman materi pada multimedia pembelajaran
matakuliah Basic Photography terbagi menjadi sepuluh
materi atauchapter untuk empat belas kali pertemuan.
Halaman materi disusun berdasarkanstory boarddengan
baik sehingga mahasiswa yang menggunakan merasa
nyaman ketika menggunakan multimedia ini.

C. Tahap Pengembangan (Development)

Tahap Pengembangan merupakan proses pembuatan
multimedia pembelajaranmatakuliah Basic Photography.
Terdapatbeberapa tahapan dalam proses pengembangan
yaitu mendesain halaman menu dan halaman materi yang
menggunakan Adobe Photoshop CCdanAdobe Flash CS 6.
Kemudian membuat materi menggunakan gabungan teks,
dan image. Langkah berikutnya adalah mengkombinasikan
semua file-file ke dalam Adobe Flash CS6. Selanjutnya
dilakukan test movie untuk masing-masing file. Terakhir
dilakukan test movie secara keseluruhan dan dibuat Setup
File.

D. Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap instalasi dan
penggunaan sistem yang telah dikembangkan.Aplikasi yang
telah dirancang dan dikembangkan di implementasikan
pada laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang di
tetapkan. Proses implementasi dilakukan uji coba
menggunakan metode black box test yang merupakan
pengujian user interface oleh pengguna[8]. Pengujian
dilakukan setelah sistem selesai dibuat dan diuji coba
kepada pengguna.

Hasil akhir penelitian multimedia pembelajaran Basic
Photography siap dijalankan. Tampilan halaman
splashyang akan tampak sesaat dan selanjutnya
menampilkan menu utama. Tampilan menu pada
multimedia ini terbagi atas dua bagian, yaitu bagian atas
dan pada sisi kiri tampilan.Sisi kiri terdapat pilihan materi
atau chapter1 sampai dengan chapter10. Contoh dari
tampilan Menu Utama atau Home Multimedia
Pembelajaran Basic Photography dapat dilihat pada gambar
3.

Gambar 3.Tampilan Menu Utama atau Home
Terlihat pada gambar tampilan menu terdapat menu

yang dapat ditampilkan setelah pengguna melakukan klik

mouse pada button pilihan. Pilihan halaman
kompetensi yang digunakan untuk menampilkan
informasi kompetensi utama dan kompetensi khusus
dari matakuliah Basic Photography. Contoh tampilan
halaman kompetensi dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4.Tampilan Halaman Kompetensi

Menu materi terlihat tampilan memiliki sepuluh
pilihan yang digunakan untuk menampilkan materi-
materi atau chaptermatakuliah Basic Photography.
Materi terdiri dari berbagai media seperti teks, image.
Chapter 1 (satu) atau materi 1 yang membahas tentang
pengenalan dunia fotografi dan kelebihan foto digital,
pada awal pembahasan menggunakan teks dan
imageseperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 5.Tampilan Chapter 1

Chapter 2 (dua) menjelaskan materi jenis dan
kakakteristik foto diantaranya jenis-jenis kamera,
bagian-bagian kamera digital dan fungsinya, dan
format file, menggunakan teks dan image, seperti
terlihat pada gambar 6.
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Gambar 6.Tampilan Chapter 2

Chapter 3 (tiga) menjelaskan materi persiapan
memotret yang diperlukan seperti peralatan dan
perlengkapan dan setting kamera sebelum memotret.
Tampilan pada Chapter 3 menggunakan teks dan image,
seperti terlihat pada gambar 7.

Gambar 7.Tampilan Chapter 3

Chapter 4 (empat)) menjelaskan materi teknik dasar
fotografi. Tampilan pada chapter 4 menggunakan teks dan
image, seperti terlihat pada gambar 8.

Gambar 8.Tampilan Chapter 4

Chapter 5 (lima) menjelaskan materi Komposisi dalam
Fotografi diantaranya Elemen Komposisi. Tampilan pada

Chapter 5 menggunakan teks dan image, seperti
terlihat pada gambar 9.

Gambar 9.Tampilan Halaman Chapter 5

Kemudian, setelah mempelajari semua materi-
materi yang ditampilkan pada multimedia
pembelajaran matakuliah Basic Photography terdapat
halaman Latihan. Halaman latihan terdapat
pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk multiple choice
dengan pilihan a, b, c, dan d, seperti terlihat pada
gambar 10.

Gambar 10.Tampilan Halaman Latihan

E. Tahap Evaluasi

Proses dari tahap evaluasi penelitian ini
dilakukan uji coba menggunakan Black Box Test,uji
coba oleh ahli multimedia dan uji coba oleh
mahasiswa.

1). Uji Coba Menggunakan Black Box Test

Proses untuk uji coba semua navigasi dan konten
materi telah sesuai dengan yang direncanakan
sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian black box
terlihat pada tabel I.

TABEL I. PENGUJIAN BLACK BOX
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No Uji
Coba

Hasil yang
diharapkan

Hasil
pengujian

1
Klik Button

Home
Menampilkan

Halaman Home
Memenuhi

2
Klik Button
Kompetensi

Menampilkan
Halaman

Kompetensi
Memenuhi

3
Klik Button

Profil
Menampilkan

Halaman Profil
Memenuhi

4
Klik Button

Petunjuk
Pemakian

Menampilkan
Halaman
Petunjuk

Pemakaian

Memenuhi

5
Klik Button

Latihan
Menampilkan

Halaman Latihan
Memenuhi

6
Klik Button
Prev / Next

Untuk Berpindah
Halaman

Memenuhi

7
Klik Button

Sound
On/Off

Untuk
Menghidupkan
dan Mematikan

Sound

Memenuhi

8
Klik

ButtonClose
Untuk Menutup

Halaman
Memenuhi

2). Evaluasi Ahli Multimedia Pembelajaran

Evaluasi yang dilakukan ahli multimedia pembelajaran
dengan mekanisme memberikan hasil dari perancangan
yang sudah jadi, kemudian di lasanakan penilaian terhadap
media tersebut dalam bentuk angket isian.Jumlah ahli yang
memberikan penilaian sebanyak empat orang.Angket ini
berisi tentang aspek tampilan, aspek operasional dan aspek
interaksi.Hasil dari penilaian ahli multimedia pembelajaran
ini dirangkum dalam tabel 2.

TABEL III. PENILAIAN AHLI MULTIMEDIA
PEMBELAJARAN

No Aspek Penilaian
Rata
rata
skor

%

1 Tampilan 4,37 87,40
Tampilan Multimedia
Menarik

4,1 82,00

Tampilan Materi Mudah
dipahami

4,64 92,80

2 Operasional 4,67 93,40
Menu Pilihan mudah
dipahami

4,4 88,00

Tombol Navigasi Mudah
Digunakan

4,94 98,80

3 Interaksi 4,61 92,20
Tampilan Multimedia
bersifat Interaktif

4,5 90

Materi-materi Pada
multimedia mudah
digunakan dan menarik

4,72 94,40

Total 4,55 91.00

Tabel 2menjelaskan bahwa skor persentase aspek
tampilan yang di berikan oleh validator adalah 87,40%.

Aspekoperasional 93,40% dan untuk aspek interaksi
validator memberikan skor persentasi sebesar 92,20%.

Berdasarkan skala likert skor tampilan,
operasional dan interaksi, maka media pembelajaran
ini dapat di kategorikan sangat baik dan layak untuk di
gunakan sebagai pendukung pembelajaran Basic
Photography.

3). Ujicoba oleh Mahasiswa

Ujicoba oleh mahasiswa dilakukan untuk
memastikan multimedia pembelajaran yang dibuat
sudah memenuhi kebutuhan untuk proses kegitan
belajar mengajar matakuliah Basic Photography.
Mahasiswa yang melakukan uji coba diberikan
kuisioner penilaian terhadap multimedia pembelajaran
Basic Photography.

Uji coba media pembelajaran terhadap
mahasiswa.Mekanisme yang di lakukan adalah dengan
memberi angket dan meminta mahasiswa untuk
mengisinya. Hasil angket tersebut didapatkan hasil
bahwa rata rata mahasiswa menyatakan
ketertarikannya untuk menggunakan multimedia
pembelajaran Basic Photography, dan menyatakan
multimedia pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk
membantu mahasiswa dalam belajar Basic
Photography.

TABEL III. NILAI ANGKET MAHASISWA

No Aspek
Rata

rata skor %

1 Manfaat 4 80

Multimedia memudahkan
saya untuk belajar

3,8 76,00

Tutorial memudahkan saya
untuk belajar Basic
Photography

4,2 84,00

2 Tampilan 4,1 82
Tampilan Multimedia
Menarik 4,15 83

Tampilan Materi Mudah
dipahami 4,05 81

3 Interaksi 3,9 78
Tampilan Multimedia
bersifat Interaktif 4 80

Materi-materi Pada
multimedia mudah
digunakan dan menarik

3,8 76

4 Belajar mandiri 4,02 80,40

Multimedia ini
memudahkan saya untuk
belajar mandiri

4 80

Multimedia dapat
memudahkan saya

4,04 80,80
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memahami materi secara
mandiri

Total 4,04 80,80

Berdasarkan kriteria pada skala likert skor rata rata
berdasarkan tabel 3, dapat dikategorikan bahwa multimedia
pembelajaran multimedia ini baik, sehingga dapat di
simpulkan bahwa multimedia pembelajaran ini memberikan
manfaat kepada mahasiswa untuk lebih memahami dalam
belajar matakuliah Basic Photography.

Tahapan evaluasi yang melibatkan tenaga ahli dan
mahasiswa dilakukan kuisioner yang menggunakan skala
likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau kelompok [9]. Skala Likert yang
digunakan adalah pilihan angka 1 untuk menyatakan
(Sangat Kurang Baik) sampai dengan 5 yang menyatakan
(Sangat Baik).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:

1. Perancangan multimedia pembelajaran untuk bahan
ajar Basic Photography telah memenuhi kriteria sangat
baik berdasarkan penilaian ahli multimedia
pembelajaran yang di ukur berdasarkan dimensi
kualitas yang meliputi aspek operasional, tampilan dan
interaksi sehingga layak digunakan sebagai bahan ajar
Basic Photography.

2. Hasil respon mahasiswa terhadap multimedia
pembelajaranBasic Photography ini juga sangat baik,
karena bahan ajar multimedia ini membantu menarik
minat belajar mahasiswa.

3. Multimediapembelajaran matakuliah Basic
Photography dapat membantu kegiatan belajar
mengajar.

Media pembalajaran multimedia Basic Photograpy
inidiharapkan dapat dikembangkan dengancaara
menambahkan fitur-fitur yang lebih variatif dan inovatif,
sehingga menambah motivasi bagi mahasiswa untuk
belajar, perlu juga dikembangkan materi secara keseluruhan
sehingga akan meningkatkan kualitas materi.
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Abstract—Film atau video merupakan salah satu contoh dari
multimedia. Dalam dunia film, dikenal adanya teknologi VFX
yaitu sebuah efek visual yang terdapat didalam film dimana
sebuah proses citra dibuat atau dimanipulasi. Efek visual
melibatkan integrasi rekaman dari sebuah video asli (footage)
dan citra yang dihasilkan untuk menciptakan sebuah lingkungan
yang realistis. Saat ini telah banyak film –khususnya di Negara
maju seperti eropa dan amerika (Hollywood)- yang
menggunakan visual efek sebagai kebutuhan dalam proses
penyempurnaan agar nampak seperti aslinya. Seperti sudah
menjadi kewajiban bahwa di beberapa katagori film seperti live
action, science fiction, adventure, bahkan serial drama
menggunakan visual efek. Namun sangat disayangkan dikala
dunia hiburan seperti film di Negara maju telah menggunakan
visual efek sebagai sesuatu keharusan justru di Indonesia masih
jarang sekali ditemukan film dengan visual efek yang terdapat
didalamnya. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi studi
literatur, analisis permasalahan, dan pemecahan masalah.
Setidaknya ada tiga kendala yang dihadapi perfilman Indonesia
dalam upaya penerapan Teknologi VFX yaitu masih sedikitnya
Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan tentang
teknologi VFX, belum adanya sinergi antara tiga pilar bangsa
(pendidikan, pemerintah, dan industri perfilman), dan
keterbatasan modal.

Keywords—Visual Efek; Teknologi VFX; Film; Multimedia;

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak budaya
serta perpaduan seni yang sangat dikagumi oleh negara luar.
Tidak sedikit dari kebudayaan negeri ini yang telah diakui
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organitation) sebagai warisan dunia, diantaranya
berdirinya candi serta kerajaan yang ada. Namun ada yang
menarik untuk penulis bahas dimana kita yang berdiri dan
besar diatas tanah yang penuh dengan budaya serta sejarah
yang mengagumkan dianggap masih sebagai penikmat
kecanggihan teknologi yang telah tercipta beberapa dekade
terakhir diantaranya adalah teknologi VFX atau yang dikenal
dengan visual efek. Dengan hadirnya visual efek dalam
perindustrian film maka telah merubah gaya pembuat film
(produser) dalam proses produksinya agar film tersebut
tampak tersaji dengan nyata. Dari sisi konten, dapat dilakukan
penggabungan beberapa budaya dan sejarah yang ada di dalam
negeri kemudian mengkolaborasikannya dengan visual efek
untuk menghasilkan sebuah sajian film yang membuat

masyrakat lebih antusias untuk melihat bahkan
mempelajarinya. Tetapi pada kenyataannya justru kita lebih
cinta terhadap hasil karya dan sentuhan ajaib dari produk film
buatan luar negri sebut saja Hollywood yang menjadi kiblat
perfilman di dunia. Oleh karena itu, jika saja penerapan visual
efek dapat diimplementasikan di Indonesia maka, akan banyak
kisah-kisah seperti legenda ataupun dongeng yang erat
kaitannya dengan kebudaan serta sejarah Indonesia untuk
dijadikan sebuah film yang memiliki efek visual yang
mengagumkan dan tampak nyata sehingga film tersebut
menjadi seperti kisah aslinya.

Pada penelitian sebelumnya tentang VFX yang ditulis oleh
J. Abouaf yang berjudul “Menciptakan realisme ilusi melalui
VFX” menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi lahirnya
sebuah seni visual efek adalah dalam satu dekade terakhir di
Hollywood telah melihat teknologi transformasi kerajinan efek
visual. Pertama, menetapkan desain historis yang dihasilkan
dari upaya kolaboratif direktur seni, desainer produksi,
seniman, dan pengrajin bangunan set konser, dengan pelukis
latar belakang. Kedua, keterbatasan dalam pendekatan-
anggaran,bahan dan proses fisik- untuk mengendalikan apa
yang dapat dibangun. Ketiga, seniman dan teknisi yang
mendapatkan beberapa tugas mempunyai keterbatasan
pengetahuan umum selain dari pelatihan serta keterampilan
yang mereka miliki.  Ini menyebabkan adanya kesenjangan
antara storyboard dengan apa yang ada dilayar. Maka,
dilatihlah personil khusus dengan bantuan alat digital untuk
menjembatani kesenjangan tersebut. Mereka (personil khusus
yang telah dilatih) dapat membuat model virtual yang
dibedakan dari realitas, menggunakan 2D dan 3D digital citra
untuk memberikan perspektif, detail dan animasi, diluar
kemampuan pelukis latar belakang terbaik yang masih
menggunakan media tradisional. [1]

Oleh karena itu jika di Indonesia telah menerapkan apa
yang telah diterapkan oleh Hollywood maka film yang
diproduksi akan lebih berkualitas dikarenakan bahan atau
material yang sulit diperoleh untuk kepentingan produksi film
dapat diperoleh dengan manipulasi visual efek baik itu 2D
atau 3D.
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II. KAJIAN PUSTAKA

A. Multimedia

Pada industri elektronika, multimedia adalah kombinasi
dari computer dan video (Rosch, 1996) atau multimedia secara
umum merupakan kombinasi dari suara, gambar dan teks
(McCormick, 1996). Menurut Vaughan (2004), multimedia
merupakan kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan
video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi
secara digital dan dapat disampaikan dan/atau dikontrol secara
interaktif, ada tiga jenis multimedia yaitu multimedia
interaktif, multimedia hiperaktif dan multimedia linear.

Secara umum, dari beberapa definisi di atas
komponen/lingkup multimedia dapat dilihat pada Gambar 1.
di bawah ini.

Gambar 1. Komponen Multimedia

Karakteristik dasar multimedia menurut Marshall (2001)
yaitu multimedia merupakan sistem yang dikontrol oleh
komputer, verada dalam sistem yang terintegrasi, informasi
yang ditangani direpresentasikan secara digital, dan antarmuka
pada media tampilan akhir biasanya bersifat interaktif.

Menurut Iwan Binanto (2010), multimedia dapat
digunakan dalam banyak bidang, meliputi:

1. Industri
Aplikasi multimedia untuk bisnis/industri meliputi
pemasaran, periklanan, katalog, pelatihan, dan lain-
lain.

2. Pendidikan
Multimedia dapat menjadi alat pengajaran yang dapat
membantu pendidik/mentor

3. Permainan/Hiburan
Permainan komputer interaktif menggunakan grafik,
bunyi dan video yang merupakan komponen dari
multimedia.

4. Virtual Reality (VR)
Dalam virtual reality, lingkungan yang diciptakan
sebenarnya merupakan ribuan objek geometris yang
digambar dalam ruang tiga dimensi. Semakin banyak
objek dan titik yang mendeskripsikan objek serta
semakin tinggi resolusinya, semakin realistis hasil
yang akan diperoleh. Gambar 2. di bawah ini
merupakan salah satu representasi dari virtual
realityvirtual reality.

Gambar 2. Virtual Reality*
*(sumber: http:// http://www.techviz.net/)

B. Teknologi VFX

Teknologi VFX atau efek visual menurut Sikander Ahmed
Khan (2014) adalah VFX adalah proses menciptakan citra
visual yang disempurnakan dengan bantuan komputer grafis.
Hal ini digunakan ketika animator memilih untuk
menggambarkan sesuatu yang tidak bisa didapat dalam
lingkungan hidup dan harus disimulasikan di dunia maya.
Contohnya film yang berkaitan dengan bencana alam seperti
Twister atau menciptakan lingkungan luar angkasa, seperti di
Gravity.

Beberapa film Hollywood yang menerapkan teknologi
VFX seperti yang dirilis di website otterfeed.com adalah film
District 9, Iron Man, Gravity (seperti yang terlipat pada
Gambar 3.), The Dark Knight, The Avenger, The Hobbit, dan
lain-lain .

Gambar 3. Teknologi VFX pada Film Gravity

III. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilakukan adalah
sebagai berikut.

1) Studi literatur
Dalam tahapan awal ini, dilakukan tinjauan beberapa
literatur yang sebagaian besar didapat dari internet.

2) Analisis permasalahan
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Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis
kendala-kendala yang dihadapi pada penerapan
teknologi VFX untuk perfilman Indonesia.

3) Pemecahan masalah
Setelah dilakukan analisis permasalahan, tahapan
selanjutnya adalah mencari solusi agar teknologi VFX
dapat diterapkan pada perfilman Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

Industri bisnis kreatif sudah semakin merambah dalam
dunia perfilman dapat kita jumpai dalam beberapa film, ada
sangat banyak yang menerapkan efek visual yang tersaji dari
awal hingga akhir film. Tentu saja dengan bergeraknya
teknologi ke arah yang lebih maju penerapan dalam efek
visualisasi akan bertambah pesat juga.

Secara singkat, ada beberapa kendala besar yang masih
menjadi tugas bagi beberapa pihak dari lembaga di Indonesia
jika ingin perindustrian kreatif dalam dunia perfilman untuk
segera  direalisasikan. Selain itu, banyak dari penikmat film di
Indonesia yang sangat menanti-nantikan karya besar yang
diciptakan oleh seniman-seniman Indonesia yang dapat
bersaing dengan film hasil produksi Hollywood.

Dapat dilihat bahwa penerapan dalam pemberian efek
visual dalam sebuah film memberikan dampak yang begitu
besar dari animo penonton yang melihat serta menjadikan
wadah bisnis yang menjanjikan, namun tentu saja ada sisi
kelemahannya dimana aspek itu sangat terlihat di Indonesia
dimana efek visual belum menjadi sesuatu yang menjanjikan
sebagai titik menuju industri kreatif dalam dunia perfilman.
Kendala yang begitu nampak yaitu, pertama, belum adanya
SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempuni untuk
menggeluti bidang dari visual efek. Kendala tersebut
mengakibatkan susahnya pengimplementasian visual efek
dalam dunia perfilman di Indonesia walaupun pada faktanya
ada beberapa animator visual ataupun seniman dalam negeri
yang  bergerak pada bidang visual yang telah memperlihatkan
prestasinya serta eksistensinya pada dunia dengan ikut serta
dalam pembuatan film-film Hollywood, namun SDM tersebut
lebih melihat pasar yang lebih menjanjikan ketika negara-
negara maju saling berlomba dalam penerapan visual efek
kedalam sebuah film. Pada kendala pertama dimana belum
adanya SDM yang mempuni untuk menggeluti bidang dari
visual efek. Maka dapat menjadi solusi jika menambahkan
mata pelajaran atau mata kuliah yang khusus mempelajari
tentang visual efek kedalam sebuah kesenian atau art.
Kemudian dapat pula adanya perubahan dalam kurikulum dari
pendidikan agar sebuah kesenian kreatif seperti visual efek
dapat dipelajari bagi setiap pelajar ataupun mahasiswa yang
memiliki jurusan yang sebidang dengan teknologi dan
kesenian.

Seperti yang disampaikan oleh (sutradara) Riri Riza dalam
kesempatanya mengisi sebuah seminar tentang masih
kosongnya muatan VFX pada film Indonesia yang bertempat

di Jakarta pada tanggal 24 desember 2015 menyebutkan
bahwa Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia
yang berkualitas dalam penerapan visual efek kedalam sebuah
film, menyebabkan film di Indonesia masih apa adanya
dengan segala keterbatasannya.[2]

Kendala yang ke-dua yaitu belum adanya sinergi antara
dunia pendidikan, pemerintah serta lembaga perindustrian film
di Indonesia. Belum adanya sinergi dari ketiga lembaga
tersebut diyakini susahnya pengimplementasian visual efek  di
Indonesia,  karena jelas saja harus ada jalinan kerja sama satu
sama lain jika Indonesia ingin bersaing dengan Negara-negara
maju yang tidak ada hentinya memproduksi film kelas dunia
atau Box Office..Pada kendala kedua dimana belum adanya
sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah serta lembaga
perindustrian film di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan
adanya kerja sama yang menguntungkan demi terealisasinya
kualitas dari visual efek pada sebuah film. Tidak dipungkiri
lagi bahwa kejayaan industri film di negara maju dikarenakan
terjalinnya kerja sama antar lini sektor pendidikan,
pemerintahan serta lembaga-lembaga lain yang bergerak
dalam bidang film. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
Pemerintah adalah mendirikan sebuah perguruan tinggi yang
terfokus pada  industri kreatif khususnya sekolah film. Pihak
swasta pun dapat berperan aktif dalam pengembangan sektor
pendidikan dengan membangun sebuah sekolah perfilman
dengan adanya jalinan kerja sama dengan beberapa
perusahaan yang bergerak pada bidang tersebut.

Khususnya pada sektor pendidikan yang terfokus pada
dunia perfilman maka, akan mencetak generasi-generasi
kreatif serta memiliki kualitas diri yang baik untuk berkarya
dalam pembuatan sebuah film. Ini telah dibuktikan di USA
yang memiliki sebuah sekolah tinggi di bidang film yang
kemudian para alumninya menjadi tokoh hebat dalam
kemajuan serta perkembangan film disana.

Kendala yang ke-tiga yang masih menjadi alasan utama
terletak dalam aspek modal, karena diyakini dalam
menerapkan visual efek kedalam sebuah film membutuhkan
modal yang cukup banyak untuk memenuhi segala kebutuhan
perangkat modern yang juga diproduksi oleh negara-negara
maju. Kendala terakhir yang juga menjadi kendala universal di
seluruh penjuru dunia yaitu terletak pada aspek modal yang
melambung tinggi untuk memberikan hasil yang signifikan
terhadap proses produksi film.

Ada sebuah fakta yang menarik ketika bicara mengenai
modal dalam pembuatan visual efek. Fakta yang ditulis oleh
Carles Duong pada tahun 2014 menyebutkan bahwa : “Antara
2003 dan 2013, 21 perusahaan visual efek  ditutup atau
menuju kebangkrutan, namun dari 50 film terlaris sepanjang
waktu, 49 adalah apa yang orang mungkin sebut film yang
mempunyai efek” [3]. Contoh produksi film yang ditaksir
memiliki sebuah modal yang besar yaitu film legendaris
berjudul Titanic yang menghabiskan sekitar satu juta dolar
amerika. Sebuah angka yang fantastis untuk mempertunjukan
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sebuah dokumenter film berdurasi dua-tiga jam. Namun
walaupun menghabiskan banyak biaya tetap saja prestasinya
pun tak kalah banyaknya. Dibuktikan dengan sebelas piala
Oscar yang didapat oleh film tersebut. Karena tentu saja
kepuasan penonton ketika melihat sebuah film menjadi daya
tarik khusus bagi lembaga perindustrian film untuk saling
berlomba dalam pembuatan film yang berkualitas.

Bisnis layar yang  terdiri dari semua aspek proses film,
televisi serta media baru yang kreatif dan bisnis yang terkait
konten dari konsep, produksi dan distribusi, meningkatkan
pangsa nilai efek visual dalam film dan televisi  telah
memberikan kontribusi untuk kompetisi global yang
dipercepat oleh teknologi  yang muncul. [4]

Teknik untuk mengimplementasikan visual efek kedalam
sebuah film memiliki berbagai macam cara, mulai dari
animasi yang dibuat oleh perangkat lunak kemudian
digabungkan dengan frame yang terdapat dalam film,
berikutnya dapat juga dengan cara green screen/blue screen
yang menjadi background pada proses pengambilan gambar
atau Shooting.

Teknik Green Screen (dapat dilihat pada Gambar 4.)
adalah  prosedur dimana dua gambar dapat dicampur dan
dibawah  proses, fambar di depan dihapus dalam rangka untuk
mengungkapkan gambar yang ada di balik itu. Karena sensor
gambar dalam kamera digital sensitif terhadap warna hijau, itu
sebabnya mengapa warna yang digunakan (hijau) lebih sering
dijadikan latar belakang jika dibandingkan dengan rona lain.
Oleh karena itu, saluran ini berisi kebisingan terkecil dan
menciptakan masker yang bersih dan jelas. Teknik ini
digunakan untuk proses  peramalan cuaca di televisi dan untuk
pembuatan blockbuster pada film.[5]

Gambar 4. Teknik Green Screen[6]

Berikutnya yang masih menjadi bagian dalam teknik
pengimplementasian visual efek yaitu teknik rear-screens
projections, yaitu sebuah gambar yang berada dibelakang
actor, objek miniatur yang terlihat ukurannya sesuai dengan
ukuran aslinya. Biasanya, teknik ini dibuat pada film horror,
film luar angkasa dan film-film yang sangat sulit untuk

pengambilan gambar. Gambar 5. Memperlihatkan contoh
penggunaan teknik rear scree projection.

Gambar 5. Teknik Rear Screen Projections[7]

Sebelum teknik Rear-screen Projections ada sebuah teknik
yang diterapkan jauh sebelum komputer menjadi inti dari
pembuatan visual efek, yaitu teknik front Projection dimana
seorang aktor ditempatkan didepan sebuah gambar sehingga
terlihat bahwa aktor adalah bagian dari sebuah gambar. Teknik
tersebut adalah manipulasi manual yang diterapkan pada tahun
1930-an, untuk lebih jelasnya contoh teknik front projection
dapat dilihat pada Gambar 6. di bawah ini.[8]

Gambar 6. Teknik Front Projections[9]

Dari beberapa teknik yang telah disebutkan diatas adalah
teknik dasar dalam pengimplementasian visual efek ke dalam
sebuah film. Namun, kebanyakan dari animator/vfx artistry
asal Indonesia menyebutkan bahwa terdapat software khusus
yang dimiliki beberapa perusahaan besar yang memegang
secara langsung proses produksi dari film Hollywood yang
tidak dapat untuk didapatkan sembarangan atau dimiliki secara
eksklusif oleh perusahaan tersebut.

Selama semua yang dibuat menggunakan teknologi dari
GCI (Graphics Computer Imagery) atau yang dikenal dengan
pencitraan gambar melalui komputer telah ditingkatkan. Maka
disanalah letak tantangan yang sebenarnya dalam
memvisualisasikan gambar yang fantastis. Jika dimana dalam
sebuah buku fiktif dan buku sejarah yang hanya dapat untuk
diimajinasikan melalui pikiran. Dengan hadirnya teknologi
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visual efek yang ada maka seluruh cerita serta setting dari
sebuah film akan menjadi sebuah realita pada film tersebut.

V. KESIMPULAN

Pengimplementasian VFX pada perfilman di Indonesia saat
ini masih kalah dengan Negara maju seperti amerika dengan
Hollywoodnya. Namun jika seluruh lembaga baik pemerintah
ataupun swasta  ikut ambil serta untuk mendukung untuk
kemajuan industri film dalam negeri maka tidak menutup
kemungkinan bahwa Indonesia mampu untuk bersaing dengan
Negara lain dalam kualitas film yang baik. Sudah saatnya
perfilman Indonesia bangkit serta menunjukan pada dunia
bahwa Indonesia juga mampu untuk menghasilkan film
berkualitas dan tidak kalah dengan film ciptaan Hollywood.
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Abstrak— Materi pembelajaran konversi bilangan termasuk 

dalam teori chromosome algoritma genetika. Representasi 

chromosome  dalam bentuk biner banyak digunakan dalam 

pemrograman untuk proses crossover dan mutasi algoritma. Bagi 

sebagian besar mahasiswa, terkadang terasa susah memahami 

materi konversi bilangan secara langsung. Logika perhitungan 

dan pemahaman bahan belajar melalui buku teks dirasa tak 

cukup membantu. Penyampaian materi secara manual oleh 

sebagian dosen, sering kali tak cukup membuahkan hasil yang 

memuaskan dalam satu kali pertemuan. Untuk itulah diperlukan 

sebuah alat bantu belajar-mengajar (media pembelajaran). 

Media pembelajaran akan terlihat menarik jika penyajiannya 

diikuti dengan penggunaan multimedia. Perancangan konsep 

multimedia kalkulator konversi bilangan dan warna dalam 

penelitian ini menggunakan model Luther. Implementasi dari 

perancangan aplikasi ini ditujukan pada perangkat multimedia 

berbasis Android. Aplikasi ini tidak hanya mengkonversi 

bilangan desimal ke biner, oktal, heksadesimal, dan sebaliknya, 

tetapi juga mengkonversi sebuah bilangan heksadesimal menjadi 

sebuah tampilan warna. Aplikasi ini juga menampilkan halaman 

pertanyaan (kuis), yang berisi pertanyaan-pertanyaan sebagai 

bahan evaluasi belajar. User diajak berinteraksi dengan aplikasi 

untuk mengukur tingkat pemahaman materi. 

Kata Kunci :  multimedia, mobile, konversi 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam pemrograman, materi pembelajaran 

pengkonversian bilangan termasuk dalam teori chromosome 

algoritma genetika. Chromosome dalam logika algoritma 

genetika dapat dibentuk dari bilangan numerik (integer/real), 

biner, maupun karakter. Representasi chromosome  dalam 

bentuk biner banyak digunakan dalam pemrograman untuk 

proses crossover dan mutasi algoritma. Sistem pembelajaran 

secara manual dan mandiri dirasa kurang efektif dalam 

meningkatkan pemahaman materi oleh mahasiswa. sedangkan 

metode pembelajaran interaktif dapat berfungsi untuk 

mempertahankan perhatian, menciptakan pengetahuan baru, 

dan meningkatkan prestasi. Untuk itulah penelitian ini 

dilakukan untuk menghasilkan sebuah rancangan konsep 

multimedia pembelajaran dalam bentuk kalkulator konversi 

bilangan dan warna. Konsep dan desain multimedia 

pembelajaran ini dirancang khusus untuk diaplikasikan pada 

perangkat multimedia berbasis Andorid. Metode perancangan 

multimedianya didasarkan pada model prosedural Luther. 

Model Luther dipilih karena dinilai cukup memberikan 

pedoman yang jelas bagi penelitian [1]. Dalam model ini, 

dijelaskan secara ringkas dan jelas mengenai tahapan 

pengembangan multimedia.  

Multimedia merupakan kombinasi antara teks, seni, 

suara, animasi, dan video yang disampaikan melalui komputer 

atau peralatan elektronik dan digital [2]. Multimedia 

pembelajaran sebagai alat bantu ajar dan belajar, dinilai cukup 

membantu mahasiswa dan dosen dalam menyampaikan 

maksud pembelajaran dengan lebih mudah. Hal inilah yang 

ingin dicapai peneliti dalam perancangan konsep multimedia 

pembelajaran kalkulator konversi bilangan dan warna. 

Diharapkan implementasi aplikasi ini kedepannya dapat 

digunakan untuk membantu menelaah materi belajar tentang 

teori konversi bilangan dan warna menjadi lebih baik. 

Beberapa contoh penerapan aplikasi multimedia 

pembelajaran diantaranya sudah banyak dikembangkan oleh 

para ahli. Dengan penggunaan multimedia interaktif, dirasa 

lebih efektif terhadap tingkat penguasaan faktual, konsep dan 

prosedural dalam pelaksanaan mata kuliah [1]. Aplikasi 

multimedia pembelajaran dapat dikembangkan dalam bentuk 

flash movie [3]. Dimana aplikasi seperti ini dapat digunakan 

untuk mempresentasikan rangkaian soal ujian yang akan 

dikerjakan oleh para siswa dan mampu menyimpan nilai 

ujiannya dalam basis data.  

Pengembangan aplikasi multimedia pembelajaran 

dalam materi konversi bilangan juga pernah dipublikasikan. 

Penelitian tersebut hanya dapat mengkonversi beberapa 

bilangan diantaranya desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. 

Dengan menggunakan model pengembangan Luther, aplikasi 

ini telah diuji cobakan dan diterima dengan baik dan sangat 

membantu mahasiswa dalam pemahaman materi konversi 

bilangan [4]. 

Selain itu, aplikasi animasi multimedia juga dapat 

dijadikan alat bantu penyebaran informasi dalam bidang 

kesehatan terutama tentang perawatan gigi  [5]. Aplikasi 

semacam ini dapat dikembangkan dengan teknik pengolahan 

animasi dengan komputer (Computer Based Animation) 

menggunakan aplikasi Adobe Flash. Aplikasi ini juga 

dianggap memudahkan masyarakan yang ingin mendapatkan 

informasi dalam bidang kesehatan. 
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Dalam pembelajaran statistik pun ada beberapa peneliti 

yang mengembangkan aplikasi multimedia pembelajarannya. 

Salah satu diantaranya adalah aplikasi multimedia 

pembelajaran berupa CD interaktif pembelajaran statistik 

dengan mengaplikasikan SPSS sebagai pengolah data [6]. CD 

interaktif ini diimplementasikan dengan menggunakan 

Macromedia Flash 8.0 dan Camtasia Studio 6.0. Berdasarkan 

hasil uji coba yang dilakukan dalam penelitiannya, aplikasi 

yang dikemas dalam bentuk CD interaktif ini dianggap sudah 

layak digunakan. Hal ini dikarenakan dengan penerapan 

aplikasi ini, tingkat pencapaian pembelajaran telah tercapai 

lebih dari 85% [6]. 

Beberapa pengembangan aplikasi mobile, salah satunya 

memanfaatkan teknologi android. Aplikasi android saat ini 

sedang populer dan menjadi salah satu sistem aplikasi yang 

paling banyak digunakan di dunia saat ini [7]. Salah satunya 

adalah aplikasi pembelajaran budaya Indonesia yang 

dirancang khusus untuk anak sekolah dasar. Melalui aplikasi 

ini diharapkan dapat membantu memperkenalkan lebih dekat 

tentang budaya bangsa Indonesia kepada anak-anak sekolah 

khususnya dan masyarakat pada umumnya [7]. 

Selain dikembangkan dalam bentuk interaktif pada 

Personal Computer (PC) biasa, aplikasi multimedia 

pembelajaran juga dapat dikembangkan dalam platform 

teknologi Android. Eclipse merupakan sebuah IDE (Integrated 

Development Environtment) untuk mengembangkan perangkat 

lunak dan dapat dijalankan di semua platform termasuk 

Android [10]. Salah satu aplikasi yang pernah dikembangkan 

dalam platform Android adalah aplikasi pembelajaran budaya 

Indonesia untuk anak sekolah dasar. Aplikasi ini telah diuji 

coba pada empat jenis perangkat smartphone bersistem 

operasi Android [10]. Sekitar 80% responden mengapresiasi 

dengan baik penggunaan aplikasi ini guna memperkenalkan 

budaya bangsa Indonesia lebih dekat lagi kepada anak-anak 

Indonesia. 
Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa dengan penggunaan media pembelajaran 
berbasis multimedia, target pembelajaran yang diharapkan 
rata-rata telah tercapai. Baik tenaga pengajar dan peserta didik 
sama-sama merasa terbantu dengan adanya media 
pembelajaran berbasis multimedia, Apalagi jika media 
pembelajaran tersebut didukung dengan perangkat android 
yang mobile. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibuat 
rancangan media pembelajaran yang berbasis multimedia. 
Diharapkan peningkatan kemampuan analisis dan telaah 
materi sistem konversi bilangan oleh mahasiswa dapat 
tercapai. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang 

digunakan akan disesuaikan dengan langkah-langkah 

perancangan konsep dan desain multimedia dalam model 

Luther, diantaranya : 

1. Merancang konsep multimedia pembelajaran. 

2. Merancang story board aplikasi. 

3. Merancang arsitektur navigasi aplikasi. 

4. Merancang sketsa grafis aplikasi. 

Adapun kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Start

· Lambatnya pemahaman teori konversi bilangan oleh 

mahasiswa.

· Kurangnya alat bantu ajar dosen dalam bidang aritmatika 

komputer khususnya teori konversi bilangan.

· Observasi cara belajar mahasiswa dan cara mengajar dosen dalam teori 

konversi bilangan dan warna.

· Wawancara kepada mahasiswa dan dosen untuk mengetahui batas 

pemahaman mereka dalam teori konversi bilangan dan warna. 

· Studi Pustaka teori konversi bilangan dan pengembangan aplikasi multimedia.

· Dokumentasi penelitian.

· Pemahaman tentang teori konversi 

bilangan dan warna

· Pemahaman tentang Pengembangan 

Aplikasi Multimedia berbasis Android

Perancangan Konsep dan Desain Multimedia 

Pembelajaran Kalkulator Konversi Bilangan dan Warna 

Berbasis Android

End

Tahapan Konsep dan 

Desain dalam Model 

Luther

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Konversi Bilangan 

Salah satu materi yang dipelajari dalam mata kuliah 

organisasi arsitektur komputer (OAK) ataupun pengantar 

jaringan komputer (PJK) adalah tentang konversi bilangan. 

Menurut Fahri (2013), sistem bilangan yang digunakan dalam 

sistem digital diantaranya sistem bilangan desimal, biner, 

oktal, dan heksadesimal. Diantara semua sistem bilangan 

tersebut, sistem bilangan desimal lebih mudah dimengerti dan 

sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Konversi 

bilangan heksadesimal dapat dialokasikan untuk pengenalan 

warna Red-Green-Blue (RGB).  

 

1. Konversi Bilangan Integer ke Bilangan Biner 

Sistem konversi bilangan ini termasuk dalam ranah 

materi chromosome algoritma genetika. Kromosom dalam 

algoritma genetika dapat dibentuk dari bilangan numerik 

(integer/real), biner, maupun karakter. Materi kromosom 

dalam algoritma genetika ini hampir sama halnya dengan 

materi sub-netting dalam mata kuliah pengantar jaringan. 

Dalam materi sub-netting, kita harus menerjemahkan bilangan 

desimal ke dalam rangkaian bilangan biner. Proses 

penerjemahan ini didapat dari konversi bilangan per-byte-nya. 

Dimana, 1 Byte = 8 Bit = 1 Octet. 

 

TABEL I. KOMPOSISI BINER-DESIMAL 

Biner 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desimal 128 64 32 16 8 4 2 1 
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Tabel biner tesebut digunakan untuk mendapatkan 

deret biner dari sebuah bilangan integer. Sebagai contoh, kita 

akan mengubah angka 30 menjadi bilangan biner. Berdasarkan 

table 1, kita dapat melakukan beberapa langkah dibawah ini : 

a) Kita harus mendapatkan nilai Desimal terbesar yang 

paling dekat dibawah angka 30, yaitu 16. 

b) Selanjutnya tambahkan Desimal 16 dengan beberapa 

desimal lainnya yaitu 8, 4, dan 2, sehingga jumlahnya 

genap 30.  

c) Posisi kolom lain yang angkanya tidak memenuhi 

perhitungan dapat digantikan dengan 0 (nol), sehingga 

hasilnya seperti tabel 2. 

 

TABEL II. CONTOH PERHITUNGAN KONVERSI BINER-

DESIMAL 

Biner 0 0 0 1 1 1 1 0 
30 

Desimal - - - 16 8 4 2 - 

 

d) Angka 0 (nol) didepan angka 1 biner pertama dari 

sebelah kiri, dapat diabaikan sehingga hasil binernya 

menjadi 11110. 

 

Langkah kerja pada tabel 1 dan tabel 2 dapat kita 

substitusikan kedalam materi Chromosome Algoritma 

Genetika. Ada banyak cara untuk mentransformasikan 

bilangan integer ke bilangan biner. Hal ini bergantung pada 

sifat bilangan integer itu sendiri. Tabel 3 menjelaskan sifat 

bilangan integer yang akan memiliki angka 0 (nol) sebagai 

sisa hasil bagi. 

 

TABEL III. SIFAT BILANGAN INTEGER 

Habis 

dibagi 
Ciri-ciri bilangan 

2 Apabila Digit terakhir adalah bilangan genap 

3 Apabila Jumlah digitnya habis dibagi 3 

4 Apabila Dua digit terakhir habis dibagi 4 

5 Apabila Digit terakhir 0 atau 5 

8 Apabila Tiga digit terakhir habis dibagi 8 

9 Apabila Jumlah digitnya habis dibagi 9 

11 
Apabila Selisih digit-digit pada tempat bilangan 

ganjil atau bilangan genap adalah 0 (nol). 

 

2. Konversi Bilangan Desimal ke Bilangan Oktal 

Konversi bilangan Desimal ke bilangan Oktal, dilakukan 

dengan cara membagi bilangan desimal tersebut dengan angka 

delapan (8) sampai habis = nol atau bersisa 1. Sisa pembagian 

bilangan yang akan menentukan digit bilangan oktal dari 

bilangan desimal tersebut. Berikut ini adalah contoh konversi 

bilangan desimal ke bilangan oktal. 

 

625(des) = ........(okt) 

Perhitungan dibawah ini dapat menjelaskan langkah-

langkah untuk mengkonversi angka 625 yang bersifat desimal 

menjadi bilangan oktal. 

625 : 8 = 78 sisa 1 

78 : 8 = 9 sisa 6 

9 : 8 = 1 sisa 1 

1 : 8  = 0 sisa 1  

Sehingga :  625(des) = 1161(okt) 

 

Apabila bilangan oktal tersebut akan dikonversikan 

kembali menjadi bilangan desimal, maka contoh perhitungan 

pada gambar 2 akan menjawabnya.  

 

 
Gambar 2. Perhitungan Konversi Bilangan Oktal Ke Bilangan Desimal 

 

3. Konversi Bilangan Oktal ke Bilangan Biner 

Menghitung konversi bilangan Oktal ke bilangan Biner 

dilakukan dengan cara mengkonversi setiap 1 digit Oktal ke 3 

bit biner. Tabel 4 akan menjelaskan cara hitung konversi 

bilangan oktal ke bilangan biner. 

 

TABEL IV. CARA KONVERSI BILANGAN OKTAL  

KE BILANGAN BINER 

 

 

1161Okt = 1001110001bin 
 

1           1              6           1 
 

001        001         110       001 

 

 1 6 1 

1:2 = 0  

sisa 1 

0:2 = 0  

sisa 0 

0:2 = 0  

sisa 0 

1:2 = 0  

sisa 1 

0:2 = 0  

sisa 0 

0:2 = 0  

sisa 0 

6:2 = 3  

sisa 0 

3:2 = 1  

sisa 1 

1:2 = 0  

sisa 1 

1:2 = 0  

sisa 1 

0:2 = 0  

sisa 0 

0:2 = 0  

sisa 0 

001 001 110 001 

 

Untuk mengembalikan konversi bilangan biner ke bilangan 

oktal, dapat dijelaskan pada tabel 5. 
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TABEL V. CARA KONVERSI BILANGAN BINER  

KE BILANGAN OKTAL 

Pangkat 

Biner 

Nilai 

Hasil 

Perpang-

katan (1) 

Digit 

Biner 

Hasil  

(jumlahkan semua 

hasil perkalian 

ditiap kolom) 

(2) * (3) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

22  4 0 0 

1 21  2 0 0 

20  1 1 1 

Pangkat 

Biner 

Nilai 

Hasil 

Perpang-

katan (1) 

Digit 

Biner 

Hasil  

(jumlahkan semua 

hasil perkalian 

ditiap kolom) 

(2) * (3) 

22  4 0 0 

1 21  2 0 0 

20  1 1 1 

22  4 1 4 

6 21  2 1 2 

20  1 0 0 

22  4 0 0 

1 21  2 0 0 

20  1 1 1 

Nilai Hasil Perpangkatan 

dikalikan 

Digit Oktal 

1161 

 

4. Konversi Bilangan Desimal ke Bilangan Heksadesimal 

Untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan 

heksadesimal dapat ditempuh dengan cara membagi bilangan 

desimal dengan 16 (basis bilangan heksadesimal). Selanjutnya 

menyimpan hasil bagi dan sisa bagi dari setiap pembagiannya. 

Apabila sisa baginya lebih dari 9, maka angkanya diubah 

menjadi huruf. Untuk sisa pembagian yang berjumlah 10 

diubah menjadi A, 11 diubah menjadi B, 12 diubah menjadi C, 

13 diubah menjadi D, 14 diubah menjadi E, dan 15 diubah 

menjadi F. Gambar 3 menjelaskan langkah-langkah mengubah 

bilangan desimal 4256 menjadi bilangan heksadesimal. 

 

 
Gambar 3. Cara Konversi Bilangan Desimal  

ke Heksadesimal 

 

5. Konversi Bilangan Heksadesimal Menjadi     Tampilan 

Warna 

Ada banyak tipe warna yang dapat dipakai untuk 

berbagai keperluan. Salah satu diantaranya adalah untuk 

pengembangan halaman pada peramban web. Warna-warna 

tersebut menggunakan format heksadesimal. Penyusunannya 

dapat dispesifikasikan dengan triplet RGB. Dimana triplet 

RGB ini terdiri dari enam buah karakter. Tiap dua karakter 

dalam triplet RGB menyatakan entitas dari Red (merah), 

Green (hijau), dan Blue (biru). Nilai entitas tersebut dapat diisi 

dengan angka 00 sampai FF heksadesimal atau 0 sampai 255 

desimal. Tabel 6 menyajikan triplet RGB standar yang dapat 

dikembangkan lagi menjadi beberapa tipe warna lainnya, 

seperti warna X11, warna HTML, dan tipe warna lainnya. 

 

 

TABEL VI. WARNA TRIPLET RGB [8] 
 

Warna 

Triplet 

Heksa-

desimal 

Heksa- 

desimal 
Desimal 

R G B R G B 

Hitam #000000 00 00 00 0 0 0 

Putih #FFFFFF FF FF FF 255 255 255 

Biru Tua #0000FF 00 00 FF 0 0 255 

Hijau 

Muda 
#00FF00 00 FF 00 0 255 0 

Merah #FF0000 FF 00 00 255 0 0 

Putih 

Tulang 
#F0F8FF F0 F8 FF 240 248 255 

Peach #F5DEBB3 F5 DE B3 245 222 179 

Pink #DB7093 DB 70 93 219 112 147 

 

Tiga karakter dari triplet RGB dapat dijadikan 

kependekan dari enam karakter dari triplet RGB. Sebagai 

contoh karakter “3” ekuivalen dengan angka heksadesimal 

“33”, “C” ekuivalen dengan angka heksadesimal “CC”, dan 

“C6F” ekuivalen dengan angka heksadesimal “CC66FF”. 

Gambar 4 menyajikan enam tingkatan warna yang dapat 

dijadikan 256 jenis warna lainnya.  

 
Gambar 4. Enam Tingkatan Warna [8] 

 

B. Model Luther 

Model prosedural Luther disajikan secara ringkas dan 

jelas [3]. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan model Luther mempengaruhi kualitas hasil 

pengembangan multimedia. Model Luther memiliki enam 

tahapan, diantaranya konsep, desain, pengumpulan bahan, 

pembuatan obyek multimedia, pengujian, dan distibusi. 

Penyajian dalam multimedia memerlukan kelengkapan 

grafik, animasi, audio, dan video, sehingga menarik dan 

mudah dipahami oleh pengguna [7]. Sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini, hanya digunakan dua 
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tahapan, yaitu konsep dan desain saja. Beberapa tahapan 

dalam model Luther dapat dilihat pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Tahap Pengembangan Multimedia [1] 

 

 

1. Tahap Perancangan Konsep 

Multimedia pembelajaran “Kalkulator Konversi 

Bilangan dan Warna” ini berisi materi tentang teori 

pembelajaran konversi bilangan dan warna. Selain itu 

dalam aplikasi ini juga akan diberikan sarana hitung cepat 

(kalkulator) untuk mengetahui hasil konversi bilangan 

yang dimaksud.  

Sarana evaluasi dalam bentuk deretan pertanyaan 

atau kuis juga ditambahkan dalam aplikasi. Direncanakan 

kurang lebih 30 pertanyaan yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa. Pertanyaan tersebut disiapkan dengan berbagai 

tipe, seperti single choice, multiple choice, sorting, dan 

true/false. Sebanyak 30 pertanyaan tersebut harus 

diselesaikan dalam waktu lebih kurang 120 menit. Setelah 

selesai menjawab pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat 

langsung melihat nilainya. 

Multimedia pembelajaran kalkulator konversi 

bilangan dan warna ini dibuat untuk membantu proses 

belajar-mengajar di dalam kelas. Mahasiswa dapat 

mempelajari lebih intens tentang materi konversi bilangan 

dan warna melalui multimedia pembelajaran ini. Dosen 

pun dapat mendampingi mahasiswa dalam penggunaan 

aplikasi ini pada perangkat multimedianya masing-masing. 

Dosen dapat menjadikan halaman kuis sebagai sarana 

penilaian dan evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap 

teori konversi bilangan. Pembelajaran menggunakan 

aplikasi ini dapat diterapkan pada beberapa mata kuliah, 

diantaranya organisasi arsitektur komputer, pengantar 

jaringan komputer, dan lain sebagainya. 

 

2. Tahap Desain  

Tahapan desain bertujuan untuk mengembangkan 

kerangka kerja aplikasi “Kalkulator Konversi Bilangan dan 

Warna”. Kerangka kerja aplikasi ini ditujukan untuk 

membantu mahasiswa dan dosen memahami teori konversi 

bilangan. Pada tahap ini akan dirancang sketsa tampilan 

kalkulator konversi bilangan dan warna. Salah satu 

tampilan yang akan dirancang seperti tampilan menu 

aplikasi pada gambar 6. Desain tampilan dipandu 

berdasarkan hasil wawancara, dan informasi dari kajian 

pustaka tak lupa ditambahkan sebagai pedoman 

perancangan. Dalam tahap desain ini ada batasan dan 

kesederhanaan dalam perancangan. Hal ini didasarkan 

pada kekhawatiran akan kapasitas perangkat keras untuk 

menjalankan aplikasi multimedia yang besar. 

  

Kalkulator Konversi

Bilangan & Warna

K A L K U L A T O R

L A T I H A N

K U I S
ExitAbout

MATERI BELAJAR

P E N D A H U L U A N

 
Gambar 6. Rancangan Menu Utama Aplikasi 

 

 

 

a) Desain Story Board 

Story board merupakan peta pembelajaran tentang 

aplikasi. Di dalam story board diceritakan tentang isi, urutan, 

dan karakteristik model aplikasi dalam bentuk gambar yang 

mengikuti tahapan pengembangan. Story board juga bisa 

digunakan untuk menelaah aliran penggunaan aplikasi. Story 

board memiliki tujuan yang mendasar dan berkaitan dengan 

analisis tugas dan penulisan konten program berdasarkan 

tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan landasan 

pertama model belajar mandiri yang baik.  

Pembuatan story board dimulai dari merancang skrip. 

Skrip merupakan spesifikasi lengkap dalam bentuk teks dan 

narasi dalam aplikasi multimedia. Skrip ini membantu 

desainer dalam menentukan model role play dari sudut 

pandang pengguna. Skrip ini juga digunakan untuk membantu 

mengidentifikasi setiap elemen yang hilang atau belum 

direncanakan.  

b) Desain Navigasi 

Dalam desain navigasi, penentuan tingkatan 

interaktifitas diperlukan guna memutuskan apakah aplikasi 

akan memberikan pertanyaan, metode jawaban, atau umpan 

balik. Salah satu tingkatan terendah dalam interaktifitas 

aplikasi adalah dengan adanya aktifitas mengklik tombol atau 

link untuk kembali ke halaman sebelumnya. Aplikasi 

multimedia interaktif bertujuan untuk membangun komunikasi 

antara pengguna dan perangkat keras, seperti halnya meniru 

komunikasi interpersonal. Dalam rancangan aplikasi ini juga 

disertakan serangkaian pertanyaan atau kuis sebagai sarana 

penilaian belajar individu. 

Salah satu tantangan dalam tahap desain adalah 

mengupayakan penyajian materi sedemikian rupa agar para 

pengguna tak mengalami kebingungan. Teknologi multimedia 

memungkinkan desainer merancang beberapa lapisan 

informasi yang dapat diakses menggunakan alat navigasi yang 

berisi blok multimedia yang berbeda. Gambar 7 menunjukkan 

desain navigasi yang direncanakan untuk kalkulator konversi 

bilangan dan warna. 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   151 

c) Desain Sketsa Grafis 

Desain sketsa grafis pada kalkulator konversi 

bilangan dan warna ini dibuat dalam beberapa tampilan, 

diantaranya halaman splash screen, halaman menu utama, 

halaman pengantar, halaman materi pembelajaran, halaman 

latihan soal dan halaman kuis. Halaman menu utama hanya 

berisi link atau tombol untuk mengijinkan user untuk memilih 

halaman mana yang akan dibuka pertama kali.  

Halaman pengantar berisi narasi pendahuluan yang 

menjelaskan alasan dan tujuan utama aplikasi ini 

dikembangkan. Selain itu, halaman ini juga berisi kompetensi 

dasar, standar kompetensi dan jangkauan ketuntansan yang 

diinginkan dalam pembelajaran materi konversi bilangan dan 

warna.  

Halaman materi pembelajaran berisi materi 

pengantar, tips dan trik mempelajari teori konversi dalam 

berbagai jenis bilangan. Beberapa materi yang akan disisipkan 

diantaranya konversi bilangan integer-biner, bilangan desimal-

oktal, bilangan oktal-biner, bilangan desimal-heksadesimal, 

dan bilangan heksadesimal ke tampilan warna.  

Halaman latihan soal dan halaman kuis berisi daftar 

pertanyaan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Bedanya, 

halaman latihan soal disertai contoh pengerjaan dan kunci 

pengerjaan soal setelah mahasiswa menyelesaikan soal latihan 

tersebut. Sedangkan halaman kuis berisi daftar pertanyaan 

yang harus diselesaikan dalam batasan waktu pengerjaan yang 

telah ditentukan dalam aplikasi. Rata-rata pengerjaan soal kuis 

diberi waktu sekitar 4-7 menit tergantung tingkat kesulitan 

soal. Dari halaman kuis ini, setelah semua soal kuis 

diselesaikan, maka mahasiswa akan langsung mendapatkan 

nilai hasil pengerjaan kuisnya. Nilai ini dapat dijadikan salah 

satu kajian evaluasi bagi dosen untuk mengetahui tingkat 

pemahaman mahasiswa dalam teori konversi bilangan. 

Gambar 8 menunjukkan contoh rancangan halaman kalkulator 

konversi untuk beberapa jenis bilangan. 
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Gambar 7. Rancangan Navigasi 
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Gambar 8. Rancangan Halaman Kalkulator Konversi 

IV. KESIMPULAN 

  Kalkulator konversi bilangan dan warna yang 
dirancang dalam penelitian ini menggunakan model 
pengembangan multimedia Luther. Aplikasi multimedia 
pembelajaran ini dimaksudkan untuk digunakan untuk 
meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konversi 
bilangan. Dengan implementasi yang baik terhadap aplikasi 
ini, tentunya juga dengan dukungan dan pendampingan dosen 
dalam kegiatan pembelajarannya, diharapkan mahasiswa 
mampu memahami teori konversi bilangan dengan lebih baik 
lagi. 
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Abstrak --- Penelitian ini bertujuan untuk membuat
multimedia sebagai bahan ajar yang interaktif dan mudah
digunakan oleh siswa dan siswi SMPN 6 OKU Peninjauan.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan.
Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan multimedia
sebagai bahan ajar ini adalah Adobe Flash CS6. pada tahap
implementasi dilakukan uji coba menggunakan metode black
box test. Hasil penelitian ini adalah multimedia sebagai bahan
ajar untuk siswa dan siswi kelas 8 khususnya mata pelajaran
fisika yang dapat digunakan oleh guru dan siswa dan siswi
untuk proses belajar mengajar.

Kata Kunci : Multimedia, Black Box test, Bahan Ajar,
Penelitian Terapan.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar guru mengajar dengan pola
konvesional dimana guru yang lebih berperan dalam mengajar
sehingga hasil belajar yang didapat kurang maksimal.
Berdasarkan model “teacher oriented” atau  belajar hanya
terpusat terhadap guru  maka selama proses belajar mengajar
siswa dan siswi merasa jenuh  dengan pola yang di terapkan.

Saat ini banyak teknologi yang dapat digunakan
dalam proses belajar mengajar salah satunya dengan
menggunakan teknologi multimedia. Dengan menggunakan
teknologi multimedia dapat merubah cara seseorang untuk
belajar, memperoleh informasi, menyesuaikan informasi dan
sebagainya [1]. Proses pembelajaran tidak akan mencapai
hasil yang optimal jika tidak diimbangi oleh keragaman
pendekatan dan metode, baik pendekatan individual,
kelompok, maupun klasikal. Saat ini proses pembelajaraan
seringkali mengalami gangguan dan
Masalah seperti, jumlah siswa yang terlalu banyak, sehingga
sulit memantau perkembangannya dan kurangnya
konsentrasi siswa dalam menyerap pelajaran [2]. Multimedia
juga menyediakan peluang bagi pendidik dalam
mengembangkan media pembelajaran sehingga menghasilkan
teknik pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif [3].

Pemanfaatan multimedia pembelajaran terhadap proses
belajar mengajar dimaksudkan agar belajar lebih efektif,
efisien dan dapat meningkatkan minat belajar siswa dan siswi
sehinggga kualitas siswa dan siswi ikut meningkat. Hasil
penelitian menggunakan model pembelajaran langsung
menunjukkan berlangsungnya pembelajaran yang terstruktur

dan menghasilkan rasio keterlibatan siswa yang tinggi dan
hasil belajar yang tinggi pula [4].

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di
atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian
membuat suatu perancangan multimedia sebagai bahan ajar
pada SMPN 06 OKU Peninjauan. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah membuat sebuah bahan ajar berbasis
multimedia yang interaktif dan mudah digunakan dalam
proses belajar mengajar di SMPN 06 OKU Peninjauan.

Manfaat dari penelitian dan pembuatan multimedia
sebagai bahan ajar adalah dapat meningkatkan kualitas belajar
siswa dan siswi melalui berfikir secara kreatif dan kritis dan
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat
digunakan sebagai media pembelajaran mandiri yang dapat
digunakan di rumah atau di tempat lain nya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam Penelitian terapan,
sering disebut sebagai applied research, merupakan penelitian
yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan
permasalahan tertentu [5].

A. Alur Penelitian

Tahapan yang peneliti lakukan pada penelitian untuk
pembuatan multimedia sebagai bahan ajar dapat dilihat pada
gambar 1.
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Gambar 1. Alur Penelitian

B. Bahan dan Alat

Untuk membuat multimedia sebagai bahan ajar pada
SMPN 06 OKU Peninjauan maka dibutuhkan perangkat dan
data. Secara garis besar analisis kebutuhan dibagi menjadi
tiga, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(Software), serta data-data bahan ajar. Adapun kebutuhan
perangkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Prosesor Intel Core i7-2760QM, Clock Speed 2.40

Ghz, Cache 6 MB
b. RAM 6 GB, DDR3 PC-10600
c. Nvidia Quadro 3000M
d. HDD 750 GB, Serial ATA 7200-rpm
e. DVD RW
f. Speaker dan Mikropone

b. Kebutuhan perangkat lunak (software) yang digunakan
terhadap penelitian ini adalah:
a. Adobe Flash CS 6
b. Adobe Fotoshop CS 6

c. Kebutuhan data informasi
a. Mata Pelajaran Fisika

C. Analisis Penelitian
Perancangan multimedia dilakukan dengan

menggunakan analisis data 5W+1H, yaitu apa, dimana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Analisis 5W+1H
merupakan sebuah analisis yang dicetuskan oleh William
Cleaver Wilkinson pada tahun 1880-an [6]. Berikut
merupakan penjabaran dari analisis peneliti gunakan:

1. Siapa
Target dalam pemanfaatan multimedia sebagai bahan

ajar ini adalah siswa dan siswi kelas 8 SMPN 06 OKU
Peninjauan.

2. Apa
Obyek peneliti pemanfaatan multimedia sebagai bahan

ajar ini adalah adalah siswa dan siswi kelas 8 SMPN 06 OKU
Peninjauan.

3. Kapan
Perancangan multimedia sebagai bahan ajar dimulai

Maret 2016 selesai Mei 2016.

4. Dimana
Perancangan multimedia sebagai bahan ajar akan di

gunakan pada SMPN 06 OKU Peninjauan.

5. Mengapa
Perancangan Multimedia ini dibuat karena untuk

pemanfaatan multimedia yang interaktif dan mudah
digunakan dalam proses belajar mengajar di SMPN 06 OKU
Peninjauan.

6. Bagaimana
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Perancangan multimedia ini dibuat semenarik mungkin
sehingga informasi yang disampaikan ke siswa dan siswi
tercapai target.

D. Desain Tampilan

Pada proses perancangan tampilan multimedia
pembelajaran mata pelajaran fisika, peneliti melakukan desain
tampilan dengan menggunakan frame dan images dengan
menggunakan Adobe Photoshop CS6. Selanjutnya frame dan
image, beserta suara dan animasi digabungkan pada software
Adobe Flash CS 6, dimana apabila ada desain yang
membutuhkan spesifikasi yang di tetapkan. Pada proses
implementasi dilakukan uji coba menggunakan metode black
box test yang merupakan pengujian user interface oleh
pengguna [7]. Pengujian ini dilakukan setelah sistem selesai
dibuat dan diuji coba kepada siswa dan siswi SMPN 6 OKU
Peninjauan.

E. Uji Coba
Tahap implementasi merupakan tahap instalasi dan

penggunaan sistem yang telah dibuat. Dalam tahap ini,
aplikasi yang telah dirancang di implementasikan pada
komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang di tetapkan.
Pada proses implementasi dilakukan uji coba menggunakan
metode black box test yang merupakan pengujian user
interface oleh pengguna [6]. Pengujian ini dilakukan setelah
sistem selesai dibuat dan diuji coba kepada pengguna.

III. PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah multimedia sebagai
bahan ajar untuk siswa dan siswi kelas 8 SMPN 6 OKU
Peninjauan yang siap digunakan untuk proses belajar
mengajar. Multimedia pembelajaran ini bisa langsung
dijalankan karena telah berbetuk file Swf.

A. Halaman Login
Pada saat pertama kali dijalankan multimedia sebagai

bahan ajar akan menampilkan splash screen yang tampil
sesaat kemudian akan menampilkan menu login, pada saat
login diklik maka ada suara yang keluar, seperti tampak pada
gambar 2 ini:

Gambar 2. Menu Login

B. Halaman Menu
Pada tampilan halaman menu terdiri dari menu petunjuk,

menu kompetensi, menu peta konsep, menu materi, dan menu
evaluasi, seperti tampak pada gambar 3 ini:

Gambar 3. Halaman Menu

a. Halaman Menu Petunjuk
Pada tampilan halaman menu petunjuk terdiri dari

petunjuk kembali ke menu utama, lanjut ke menu berikutnya,
kembali ke menu sebelumnya, dan petunjuk keluar dari
program. seperti tampak pada gambar 4 ini:

Gambar 4. Halaman Menu Petunjuk

b. Halaman Menu Kompetensi
Pada tampilan halaman menu kompetensi yang terdiri

dari standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator
seperti tampak pada gambar 5 ini:
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Gambar 5. Halaman Menu Kompetensi

c. Halaman Menu Peta Konsep
Pada tampilan halaman menu peta konsep yang

menjelaskan mengenai konsep dari materi yang ada,  seperti
tampak pada gambar 6 ini:

Gambar 6. Halaman Menu Peta Konsep

d. Halaman Menu Materi
Pada tampilan halaman menu materi, menjelaskan untuk

pilihan materi yang ingin dipelajari, seperti tampak pada
gambar 7 ini:

Gambar 7. Halaman Menu Materi

e. Halaman Materi
Pada tampilan halaman materi, menjelaskan  isi materi

yang ingin dipelajari dan didalam halaman isi materi ada
tombol home, keluar dan lanjut kemenu berikutnya. Seperti
tampak pada gambar 8 dan 9 ini:

Gambar 8. Halaman Isi Materi

Gambar 9. Halaman Isi Materi

f. Halaman Menu Materi
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Pada tampilan halaman  menu  materi, menjelaskan
contoh soal dan penyelesaianny , dimana terdapat tombol
home, keluar, lanjut kemenu berikutnya, dan dan kembali ke
menu sebelumnya. Seperti tampak pada gambar 10 ini:

Gambar 10. Halaman Contoh Soal dan Penyelesaiannya

g. Halaman Menu Materi
Pada tampilan halaman  menu  materi, menjelaskan

contoh soal dan penyelesaianny , dimana terdapat tombol
home, keluar, lanjut kemenu berikutnya, dan dan kembali ke
menu sebelumnya. Seperti tampak pada gambar 11 ini:

Gambar 10. Halaman Contoh Soal dan Penyelesaiannya

h. Halaman Menu Evaluasi
Pada tampilan halaman  menu  evaluasi, menjelaskan

evaluasi dari materi yang telah disampaikan dan pada
helaman menu evaluasi terdapat menu login yang terdiri dari
nama dan kelas serta ada tombol kemenu selanjutnya, Seperti
tampak pada gambar 11 ini:

Gambar 11. Halaman Menu Evaluasi

i. Halaman Menu Evaluasi
Pada tampilan halaman  menu  evaluasi ini terdiri dari

20 pertanyaan , seperti tampak pada gambar 12 ini:

Gambar 12. Halaman Tampilan Pertanyaan

j. Halaman Hasil Nilai Evaluasi
Pada tampilan halaman hasil nilai evaluasi berisi

mengenai nilai evaluasi yang berupa nama siswa, nilai dan
keterangan  lulus atau gagal, seperti tampak pada gambar 13
ini:
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Gambar 13. Halaman Hasil Nilai Evaluasi

Untuk mengetahui navigasi dan konten telah sesuai
dengan yang diinginkan maka dilakukan uji coba
menggunakan metode black box. Berikut merupakan hasil uji
black box text yang dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL I. PENGUJIAN BLACK BOX

No Uji Coba
Hasil yang
diharapkan

Hasil
Pengujian

1. Link ke setiap proses Menampilkan
masing-masing
halaman dengan
baik

Memenuhi

2. Proses pada setiap
halaman terhadap
multimedia

Tampilan teks,
gambar, suara,
dan animasi bagus
dan menarik.

Memenuhi

3. Proses pada contoh
soal dan

penyelesaiannya

Contoh soal dan
penyelesaiannya
sesuai dan materi
yang disampaikan

Memenuhi

4 Proses pertanyaan dan
pilihan jawaban

Pertanyaan dan
pilihan jawaban
sesuai dengan
materi yang
diberikan

Memenuhi

Terlihat pada hasil pengujian Black Box pada semua
proses yang ada pada multimedia sebagai bahan ajar telah
memenuhi kriteria dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menghasilan
multimedia pembelajaran ini dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Multimedia sebagai bahan ajar digunakan untuk siswa dan

siswi SMPN 6 OKU Peninjauan ini menggabungkan
gambar, suara, dan animasi dengan menggunakan
software Adobe Flash CS6. Dimana penggunaan adobe
flash CS6 sudah memfasilitasi audio, video yang lengkap
sehingga mudah untuk digunakan.

2. Uji coba sistem menggunkan metode black box test dapat
memastikan setiap proses yang ada pada multimedia

sebagai bahan ajar berjalan dengan baik dan sesuai dengan
keinginan.

Saran yang peneliti sampaikan untuk pengembangan
multimedia selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan ada
pengembangan dari penelitian sebelumnya.
2. Untuk menarik minat belajar siswa dan siswi
hendaknya menggabungkan multimedia sebagai bahan
ajar dengan game edukasi yang bisa langsung berinteraksi
ke pengguna.
3. Untuk penelitian selanjutnya disesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa dan siswi
yang memungkinkan multimedia bisa dioperasikan secara
mobile, misalkan pada android.
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Abstrak— Seiring dengan perkembangan zaman banyak 

sekali pemikiran-pemikiran kreatif mengenai usaha di bidang 

jasa perlengkapan pernikahan. Ficelle Photography merupakan 

sebuah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak di bidang 

jasa fotografi khususnya untuk acara pernikahan. Rata-rata 

dalam satu bulan customer Ficelle, khusus untuk jasa fotografi 

pernikahan antara 2 hingga 15 pelanggan. Sekitar 17% dari 

pelanggan tersebut menanyakan fasilitas souvenir kepada pihak 

pengelola. Namun pihak pengelola belum dapat melayani hal 

tersebut karena dari pihak Ficelle hanya menyediakan jasa foto 

saja. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan teknologi 

multimedia berbasis flash untuk membuat sebuah aplikasi 

souvenir pernikahan. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini 

dikembangkan melalui media perangkat lunak, dengan 

menggunakan metode Relation Unified Process (RUP), yang 

terdapat empat komponen yaitu : inception, elaboration, 

construction, dan transtition. Hasil penelitian ini adalah 

menghasilkan sebuah aplikasi foto instan yang hasilnya dapat 

dijadikan sebagai sovenir dalam acara pernikahan. 

Kata Kunci— Kreatifitas; Souvenir; Multimedia; Relation 

Unified Process (RUP) 

I. PENDAHULUAN 

Multimedia menjadi penting karena dapat dipakai sebagai 
alat persaingan antar perusahaan. Multimedia digunakan 
dalam banyak bidang. Multimedia dapat masuk dan menjadi 
alat bantu yang menyenangkan. Hal ini terjadi karena 
kekayaan elemen-elemen dan kemudahannya digunakan 
dalam banyak konten yang bervariasi. Dalam dunia bisnis 
multimedia juga memiliki peranan penting, aplikasi 
multimedia dalam dunia bisnis meliputi presentasi, 
pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, 
katalog, instant massage dan komunikasi jaringan. Multimedia 
juga dapat digunakan dalam bidang teknologi yang semakin 
canggih kini memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan 
untuk membuat berbagai macam aplikasi. Hal ini juga menjadi 
sebuah peluang bisnis di bidang multimedia [1].  

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting 
dalam kehidupan. Pernikahan dianggap sebagai suatu prosesi 
sakral yang dilakukan sekali seumur hidup. Meskipun 
terkadang ada sebagian orang yang menikah lebih dari sekali, 
kesakralan dan prosesi yang hanya ingin dilakukan sebagian 

besar orang sekali seumur hidup ini membuat banyak orang 
ingin mempersiapkannya sebaik mungkin. Mereka dalam hal 
ini calon pengantin berharap prosesi pernikahan yang mereka 
selenggarakan nantinya dapat menimbulkan kenangan yang 
tak terlupakan. Mereka rela mengeluarkan anggaran dana yang 
cukup banyak untuk kelengkapan prosesi pernikahan dan juga 
segala hal yang nantinya dapat menyimpan kenangan 
pernikahan mereka. 

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali 
pemikiran-pemikiran kreatif mengenai usaha di bidang jasa 
perlengkapan pernikahan. Menanggapi kebutuhan masyarakat 
yang semakin hari semakin bertambah mengenai perlengkapan 
pernikahan maka banyak pengusaha yang pada akhirnya terjun 
kedalam usaha perlengkapan pernikahan. Souvenir 
pernikahan, sebagai salah satu kerajinan tangan (Handmade) 
yang sangat dibutuhkan dan diminati oleh seluruh calon 
pengantin, memiliki peluang yang besar untuk menembus 
pasar di kalangan masyarakat. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada toko penjualan 
souvenir di Purwokerto, didapati saat ini memang sedang 
marak penggunaan jenis souvenir yang can be use karena jenis 
souvenir yang seperti ini dapat menggingat kembali kejadian 
dimana dan siapa yang memberikan souvenir itu. Untuk itu 
bentuk souvenir yang dipilih tidak dapat sembarangan, 
penggunaan foto pada souvenir pernikahan dirasa perlu agar 
dapat memberikan kesan yang mendalam pada prosesi 
pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya suatu 
terobosan baru dalam bentuk wedding souvenir baru untuk 
pemberian souvenir pernikahan. 

Dari hasil wawancara dengan pemilik Ficelle Photography 
dalam satu bulan pelanggan Ficelle khusus pernikahan antara 
2 hingga 15. Sekitar 70% dari pelanggan itu menanyakan 
fasilitas sovenir kepada pihak pengelola. Sebenarnya pihak 
Ficelle sendiri sudah mengagendakan untuk menyediakan 
fasilitas sovenir seperti namun masih terkendala oleh dana 
untuk membeli alat cetak sovenir dan masih ragu karena biaya 
produksi dengan harga jual yang masih tergolong tinggi dari 
yang lain sehingga untuk pemasaran sovenir masih belum 
serius untuk ditekuni. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis 
melakukan sebuah penelitian untuk merancang sebuah aplikasi 
pembuatan souvenir yang akan diterapkan dalam software 
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Adobe Flash CS5 dengan ActionScript 3.0 serta latar belakang 
yang sudah diidentifikasikan.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Multimedia 

Pengertian multimedia yaitu kombinasi dari komputer dan 
video atau multimedia secara umum merupakan kombinasi 
tiga elemen yaitu suara, gambar dan teks. Menurut Turban, 
dkk., multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua 
media input atau output dari data, media ini dapat audio 
(suara, musik), animasi, video, teks, grafik dan gambar [2]. 
Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan 
presentasi yang dinamis dan interaktif yang 
mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar 
video [3]. 

B. Pengertian Fotografi 

Fotografi berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan 
grafis yang berarti gambar. Fotografi atau photography (dalam 
bahasa inggris) berasal dari dua kata yaitu photo yang berarti 
cahaya dan graph yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi, 
fotografi adalah proses melukis/ menulis/ perekam suatu 
gambar dengan bantuan cahaya melalui sebuah media 
perekam, baik film, sensor digital atau lainnya [4]. Dengan 
berkembangnya teknologi digital yang sangat pesat saat ini 
bahkan hampir semua orang. Secara harfiah fotografi bisa 
diartikan sebagai teknik melukis dengan cahaya. Fotografi 
merupakan gabungan ilmu, teknologi, dan seni. Perpaduan 
yang harmonis antara ketiganya bisa menghasilkan sebuah 
karya yang mengagumkan. Tentunya dengan skill serta 
sentuhan seni sang fotografer, sebuah foto bisa menjadi 
berarti. Fotografi memiliki bermacam-macam manfaat dengan 
tujuan baik untuk dokumentasi penelitian, maupun sebagai 
media dalam ranah estetika. Estetika fotografi meliputi dua 
tataran, estetika pada tataran ideational dan estetika pada 
tataran technical. Tataran ideational yaitu nilai estetika yang 
berhubungan dengan gagasan, ide atau suatu konsep. 
Sedangkan tataran technical yaitu penggalian nilai estetika 
melalui teknik pemotretan [5].  

C. Wedding Souvenir  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, souvenir adalah 
cenderamata, kenang-kenangan. Souvenir merupakan elemen 
penting dalam sebuah acara, biasanya berupa benda kecil yang 
diberikan oleh orang yang memiliki hajat kepada para tamu 
undangan. Sebuah benda yang dapat dijadikan tanda mata 
sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada para tamu atas 
kehadiran mereka [6]. Produk souvenir yang dihasilkan seperti 
frame hiasan, keranjang, penghias serbet, dompet cermin, 
stand up frame, dompet tisu mini, tempat pulpen, pemberat 
buku, pembatas buku, kotak hias, gantungan handphone, 
tempat korek api, pensil ornamen jepang, magnet inisial nama 
pasangan, buku memo, gantungan pita, dompet koin, tempat 
tisu makan, tempat notes, gantungan natural, dan lain 
sebagainya. 

Dalam bahasa Inggris souvenir berarti tanda mata, cendera 
mata atau oleh-oleh. Dalam pengertian lain bisa dikatakan 

sebagai benda atau barang yang diterima oleh seseorang 
kepada orang lain dengan tujuan sebagai simbol untuk 
mengingat sebuah momen atau kejadian tertentu pada waktu 
tertentu. Harapannya pada saat melihat benda tersebut orang 
yang diberi souvenir akan teringat kembali pada saat kejadian 
di masa lalu. Dalam perkembangannya jenis souvenir juga 
banyak mengalami perkembangan, sehingga fungsinya juga 
berkembang. Jika fungsi utama sebuah souvenir adalah 
sebagai simbol agar yang menerimanya teringat dengan 
kejadian saat itu, maka fungsi yang lain adalah sebagai 
ungkapan rasa terima kasih dari kedua mempelai yang sedang 
berbahagia. Ungkapan terima kasih tersebut diberikan karena 
tamu undangan sudah hadir dan turut mendoakan pernikahan 
mereka [7]. 

III. PEMBAHASAN 

A. Metode Penelitian  

Metodologi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  
metodologi  RUP (Rational  Unified  Process)  digunakan 
sebagai landasan dasar dalam melakukan pengembangan 
sistem, terdapat empat komponen yaitu : inception, 
elaboration, construction, dan transtition [8]. RUP adalah 
suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak 
iteratif yang dibuat oleh Rational Software [9][10]. 

 

Gambar 1. Bagan Desain Penelitian 

 
Fase-fase dalam metodologi RUP terdiri dari: 

1. Fase Inception (Permulaan) 

Fase  ini  merupakan  permulaan  tahap pengembangan  
yaitu  mendefinisikan batasan  kegiatan,  melakukan  
analisis kebutuhan  pengguna,  dan  melakukan 
perancangan  awal  perangkat  lunak (perancangan 
arsitektural dan use case). Pada tahap ini pengembang 
mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis 
kebutuhan user, dan melakukan  perancangan awal 
perangkat lunak (perancangan arsitektural dan use case).  

2. Fase Elaboration (Perencanaan) 

Pada  fase  ini  dilakukan  perancangan sistem. Tahap 
ini menggunakan flowchart untuk  menyatakan  aliran  
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data atau  proses.  Pada tahap ini dilakukan perancangan 
perangkat lunak mulai dari menspesifikasikan fitur 
perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi Betha dari 
perangkat lunak. 

 

3. Fase Construction (Konstruksi) 

Pada  fase  ini  dilakukan  pembangunan sistem  sesuai  
dengan  perancangan  yang telah dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman yang telah tentukan. 
Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah 
dibuat dilakukan pada tahap ini. Pada akhir tahap ini, 
perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui 
administrator dirilis beserta  dokumentasi perangkat lunak. 

4. Fase Transition (Transisi) 

Pada  fase  ini  dilakukan  proses  instalasi, deployment  
dan  sosialisasi  perangkat lunak.  Dalam  tahap  transisi  
akan diperoleh  umpan  balik  dari  pengguna yang  dapat  
dimanfaatkan  oleh  perbaikan perangkat lunak. 

Berikut adalah ringkasan proses dari RUP yang di 
gambarkan dalam 2 dimensi yang terdiri dari dua sumbu :  

1. Garis horisontal mewakili waktu dan menunjukan aspek 
dinamis dari proses karena yang di dasarkan dan digambarkan 
dari segi kitaran fasa-fasa iterasi dan pencapaian yang jelas. 
2. Garis vertikal mewakili aspek statis dari proses. Seperti 
yang digambarkan dalam hal kegiatan. 

 

Gambar 2. Model Grafik Iteratif menunjukkan bagaimana proses terstruktur 
dalam bentuk dimensi 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

“Aplikasi Photo Instant Wedding Souvenir” merupakan 
jenis aplikasi dekstop. Aplikasi ini digunakan sebagai 
alternatif  baru untuk menyediakan souvenir pernikahan dan 
mempermudah pemilik acara pernikahan dalam menyediakan 
souvenir.  Pada fase  awal permulaan  tahap pengembangan  
yaitu  mendefinisikan batasan  kegiatan,  melakukan  analisis 

kebutuhan  pengguna,  dan  melakukan perancangan  awal  
perangkat  lunak (perancangan arsitektural dan use case). 
Berikut use case pada aplikasi yang dibangun. 

 

Gambar 3. Use Case Photo Instant Wedding Souvenir 

Adapun tahapan-tahapan dari fase RUP, diantaranya 
adalah: 

1. Fase Inception (Permulaan) 

a. Menentukan Ruang Lingkup Proyek 
Penentuan waktu proyek pembuatan, kebutuhan 

fungsional dan non fungsional.  

b. Membuat Bussines Case 
Business Case adalah dokumen yang berisikan 

analisis dari nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, 
dan risiko dari rencana proyek. Berikut business case 
yang dirancang dalam pembuatan aplikasi. 

 
Gambar 4. Bagan Business Case 

c. Menjawab pertanyaan “apakah yang dikerjakan dapat 
menciptakan ‘good business sense’? sehingga proyek 
dapat dilanjutkan.  

Berdasarkan wawancara, kuesioner dan studi 
pustaka penulis mendapatkan berbagai informasi 
bahwa foto memang sedang digandrungi oleh 
masyarakat tidak hanya dikalangan anak muda, tetapi 
mencakup semua kalangan. Dari alasan-alasan tersebut 
penulis dapat dijadikan alasan bahwa proyek aplikasi 
photo instant wedding souvenir ini merupakan bisnis 
yang bagus untuk dikerjakan. 

 
2. Fase Elaboration (Perencanaan) 

Pada  fase  ini  dilakukan  perancangan sistem. 
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 Gambar 5. Flowchart Photo Instant 

Tahapan yang dilakukan pada fase elaboration : 

a. Menganalisa berbagai persyaratan dan resiko 

Dalam aplikasi Photo Instant Wedding Souvenir 

terdapat persyaratan dan resiko sebagai berikut : 

1) Aplikasi membutuhkan printer dan webcam. 

2) Jika printer dan  web cam tidak berfungsi dengan 

baik, maka hasilnya pun kurang baik. 

b. Menetapkan ‘base line’ 

 
TABEL I. PENGUMPULAN MATERIAL 

No Nama File Format Keterangan 

1. Menu Awal : 

Background 
1. Teks Judul 

2. Video_vobj 

3.  
4. take 

5. btnhelp 

 

PNG 
Text 

Linked Video 

 
Button 

button 

 

Dibuat dengan 
menggunakan Adobe Flash 

Prefisional CS5. 

2. Menu Utama: 
Background 

6. Teks Judul 

7. Video_vobj 
8.  

9. discard 

10. saveB 
11. printB 

12. btnhelp 

 
PNG 

Text 

Text Linked 
 

Button 

Button 
Button 

Button 

 
Dibuat dengan 

menggunakan Adobe Flash 

Prefisional CS5. 

4. Menu Help : 
Background 

mc_tentang 

btnback 

 
PNG 

Movie Clip 

Button 
 

 
Dibuat dengan 

menggunakan Adobe Flash 

Prefisional CS5. 

 
c. Merencanakan fase berikutnya yaitu construction. 

3. Fase Construction (Konstruksi) 

Adapun tahapan yang dilakukan pada fase 
construction. Diantaranya adalah : 

a. Melakukan sederetan iterasi 
Pada tahapan ini penulis melakukan tahapan iterasi 
pada proses pengambilan foto dan proses pencetakan 
hasil foto. 

b. Pada setiap iterasi akan akan melibatkan proses berikut: 
analisa desain, implementasi dan testing. 

c.  

 
Gambar 6. Tampilan Halaman Utama 

 

4. Fase Transition (Transisi) 

Tahapan pada fase ini adalah : 

a. Beta dan performance testing. 
 

 
Gambar 7. Testing Aplikasi 

 

Pengujian beta testing menggunakan kuesioner 
terhadap pengguna. 

TABEL II. SKALA JAWABAN 

Skala Nilai Keterangan 

(SS) Sangat Setuju 4 Aplikasi ini sangat mudah 

digunakan. 

(S) Setuju 3 Aplikasi ini mudah digunakan. 

(TS) Tidak Setuju 2 Aplikasi ini susah digunakan. 

(STS) Sangat Tidak 

Setuju 

1 Aplikasi ini sangat susah 

digunakan. 
 

b. Membuat dokumentasi tambahan seperti; training, user 
guides dan sales kit. 

 

 
 

Gambar 8. Tampilan Halaman Bantuan 
 

 

b. Membuat rencana peluncuran produk ke komunitas 
pengguna. 
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Gambar 9. Tampilan Implementasi Aplikasi 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi photo instant wedding souvenir ini telah berfungsi 
dengan baik dan sesuai dengan tujuan yaitu membuat 
sebuah aplikasi sebagai sarana untuk membantu para 
pemilik acara pernikahan dalam penyediaan souvenir 
pernikahan.  

2. Fitur-fitur di dalam aplikasi ini dapat berjalan sesuai 
kebutuhan pengguna yaitu terdapat tombol simpan, print, 
dan juga timer saat pengambilan foto. 

3. Dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi photo instant wedding souvenir ini layak 
digunakan.  

4. Pengujian beta testing menggunakan kuesioner terhadap 
pengguna yang berjumlah 14 orang dihasilkan rata rata 
rumus index sebesar 81.25% dengan kategori sangat setuju 
yang artinnya aplikasi ini sudah layak digunakan. 

Alangkah baiknya pembuatan aplikasi ini dilengkapi 
dengan metode face recognition atau ditambahkan fitur emoji 
supaya lebih menarik lagi dan kedepannya pembuatan aplikasi 
ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. 
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Abstrak- STMIKAMIKOM Purwokerto sebagai institusi 

pendidikan yang berbasis teknologi informasi, kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh STMIK Amikom Purwokerto 

saat ini masih menggunakan cara statis dalam memberikan 

pelayanan tentang informasi tata cara pendaftaran melalui 

website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat panduan pendaftaran mahasiswa baru 

untuk diterapkan pada website PMB STMIK AMIKOM 

Purwokerto menggunakan animasi dua dimensi yang menarik 

dan interaktif sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat 

digambarkan dengan jelas dan mudah dipahami.Metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk membuat aplikasi ini 

adalah metode observasi, studi pustaka dan wawancara. 

Pengembangan sistem dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik metodologi Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

versi Luther-Sutopo.  

 

KataKunci–Panduan; Pemasaran; Penerimaan 

Mahasiswa Baru; 2 Dimensi 

I. PENDAHULUAN 

Setiap lembaga perguruan tinggi saat ini dituntut untuk 

senantiasa memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumennya. Yaitu baik dari calon 

mahasiswanya hingga yang sudah menjadi mahasiswa. 

Terutama dalam hal informasi. Kebutuhan informasi khususnya 

bagi calon mahasiswa baru mengenai profil perguruan tinggi, 

mata kuliah yang ditawarkan, informasi pendaftaran, dan 

sebagainya sangat dibutuhkan agar calon mahasiswa baru dapat 

mengetahui seperti apa sistem yang dipakai pada tempat 

perkuliahannya.  

STMIK AMIKOM Purwokerto sebagai institusi 

pendidikan yang berbasis teknologi informasi, kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh STMIK Amikom Purwokerto 

saat ini masih menggunakan cara statis dalam memberikan 

pelayanan tentang informasi tata cara pendaftaran melalui 

website Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dimiliki. 

Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya tidak membuat 

pembaca cepat bosan dan bingung karena hanya membaca teks 

yang begitu banyak. Oleh karena itu diperlukan suatu panduan 

tata cara pendaftaran berbasis multimedia yang interaktif 

sehingga pengguna dapat memilih sendiri kategori menu yang 

dikehendaki sekaligus mendapatkan pesan dari kategori menu 

pilihannya. 

Menurut Suyanto [1] multimedia dapat membantu 

mempertajam pesan tersebut, karena kelebihan multimedia 

adalah menarik indera dan menarik minat, karena merupakan 

gabungan antara pandangan, suara dan gerakan. Lembaga riset 

dan penerbitan komputer, yaitu Computer Technology 

Research (CTR), menyatakan bahwa orang hanya mampu 

mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. 

Tetapi orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan 

didengar dan 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan 

sekaligus. 

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan tersebut maka 

diperlukan suatu simulasi pendaftaran mahasiswa baru yang 

menggunakan gambar menarik dan bersifat interaktif sehingga 

dapat membantu kegiatan pemasaran pada STMIK Amikom 

Purwokerto. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pemasaran 

Kotler  & Armstrong  [2]  mendefinisikan 

“pemasaran  sebagai  proses  sosial  dan  manajerial  di mana  

pribadi  atau  organisasi  memperoleh  apa  yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran  

nilai  dengan  yang  lain”.Jasa  sering dipandang  sebagai  

suatu  fenomena  yang  rumit. jasa  mempunyai  banyak  arti,  

mulai  dari  pelayanan pribadi  (personal  service)  sampai  

jasa  sebagai  suatu produk.  Kotler  &  Armstrong  [2]  

menyatakan bahwa  “jasa  adalah  bentuk  produk  yang  

terdiri  dari aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk jual, dan pada dasarnya tak berwujud 

(intangible) dan tidak  menghasilkan   kepemilikan  akan  

sesuatu”. Dengan  demikian,  pemasaran  jasa  adalah  setiap 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak 

kepada  pihak  yang  lain dan  merupakan  barang  tidak 

berwujud  (intangible)  serta  tidak  berakibat  pada 

kepemilikan akan sesuatu. 
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B. Pengertian Multimedia 

Menurut Vaughan dalam Binanto [3]multimedia 

merupakan kombinasi teks, seni, suara gambar, animasi, dan 

video yang disampaikan dengan komputer atau 

dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan dan/atau 

dikontrol secara interaktif. Ada 3 jenis multimedia, yaitu : 

1. Multimedia interaktif 

 Pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-

elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan 

2. Multimedia hiperaktif 

 Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari 

elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat 

mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa multimedia 

jenis ini mempunyai banyak tautan (link) yang 

menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. 

3. Multimedia liniear 

 Pengguna hanya menjadi penonton dan menikmati 

produk multimedia yang disajikan dari awal hingga 

akhir. 

 

C. Animasi 2 Dimensi 

Menurut Currie [4], Two dimensional (or 2D digital 

video) animation is the simpler form of computer animation 

and therefore requires less production time and cost. In two-

dimensional animation, flat characters travel against a flat 

background to create the illusion of nature motion. software 

as simple and inexpensive as Microsoft's PowerPoint or 

Adobe's Flash MX produce examples of 2D animation like 

TV's South Park or other Web animated gifs. Altough 2D 

animation is thought to be less rich in content than 3D 

animation, illustrative qualities are available in differing 

degrees of reality from cartoon like to more penetrative 

forms yang artinya yaitu animasi dua dimensi ( 2D atau 

video digital ) adalah bentuk sederhana dari animasi 

komputer dan karena itu memerlukan waktu produksi 

kurang dan biaya. Dalam animasi dua dimensi, karakter 

yang datar sejalan dengan latar belakang yang datar untuk 

menciptakan ilusi gerak yang natural. Software yang 

sederhana dan murah seperti misalnya Microsoft 

PowerPoint atau Adobe Flash MX menghasilkan contoh 

animasi 2 dimensi seperti TV South Park atau animasi gifs 

Web lain. Meskipun animasi 2 dimensi dianggap kurang 

kaya konten dibandingkan animasi 3 dimensi, kualitas 

ilustrasi tersedia dalam derajat realitas berbeda dari kartun 

seperti ke bentuk yang lebih penetrative. 

D. Pelayanan Prima 

Menurut Barata [5], pelayanan prima adalah 

kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan 

terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan 

kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka 

selalu loyal kepada organisasi/perusahaan.  

Sedangkan menurut Swastika dalam Kukuh [6], 

definisi pelayanan prima mengandung tiga hal pokok. Yaitu 

adanya pendekatan sikap yang berkaitan dengan kepedulian 

kepada pelanggan, upaya melayani dengan tindakan yang 

terbaik, dan adanya tujuan untuk memuaskan pelanggan 

dengan berorientasi pada standar layanan tertentu. 

Jika disimpulkan pelayanan prima adalah kepedulian 

kepada pelanggan dengan memberikan tindakan terbaik 

untuk mewujudkan kepuasannya agar mereka menjadi loyal 

terhadap organisasi/perusahaan. Dalam hal ini STMIK 

AMIKOM Purwokerto sebagai organisasi/perusahaan 

memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal memberikan 

informasi mengenai tata cara pendaftaran mahasiswa baru 

menggunakan animasi yang interaktif dan menarik agar 

dapat memuaskan pelanggannya yaitu calon mahasiswa 

baru. Sehingga calon mahasiswa baru lebih mudah 

memahami tentang tata cara pendaftaran yang benar sesuai 

dengan peraturan yang ada. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di STMIK AMIKOM Purwokerto 

yang beralamat di Jln.Let. Jend. Pol. Soemarto, Purwokerto. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan (observation) merupakan 

salah satu teknik mengumpulkan fakta atau data (fact 

finding technique) yang cukup efektif untuk 

mempelajari suatu sistem. Observasi adalah pengamatan 

langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan [7]. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada website 

http://pmb.amikompurwokerto.ac.id/milik STMIK 

AMIKOM Purwokerto dan 

http://pmb.amikom.ac.id/frontci/milik STMIK 

AMIKOM Yogyakarta dengan cara mengamati bentuk 

panduan pendaftaran mahasiswa baru yang dimiliki 

website PMB STMIK AMIKOM Purwokerto 

dibandingkan dengan yang ada pada website PMB 

STMIK AMIKOM Yogyakarta. 

2. Studi Pustaka  

Yaitu mempelajari buku-buku literatur, jurnal, dan 

website yang berhubungan dengan judul yang peneliti 

ambil sebagai bahan pembanding atau dasar 

pembahasan lebih lanjut serta untuk memperoleh 

landasan-landasan teori dari sistem yang akan 

dikembangkan sehingga penulis laporan tidak 

menyimpang dari teori-teori yang sebelumnya telah ada 

dan diakui kebenarannya [7]). 

3. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) telah diakui sebagai teknik 

pengumpulan data/fakta (fact finding) dan banyak 

dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data 

secara tatap muka langsung dimana pewawancara 

(interviewer) secara interaktif melakukan tanya jawab 

dengan orang yang diwawancarai.Pada tahapan ini 

peneliti melakukan wawancara dengan panitia 

penerimaan mahasiswa baru STMIK AMIKOM 

Purwokerto untuk memperoleh data-data yang akurat 

mengenai tata cara pendaftaran yang benar. 
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C. Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan 

sistem pada penelitian ini adalah metodologi Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC) versi Luther-Sutopo 

dalam Binanto [3]. Menurut Sutopo, MDLC terdiri dari 

enam tahap, yaitu pengonsepan (concept), perancangan 

(design), penumpulan materi (material collecting), 

pembuatan (assembly), pengujian (testing), dan 

pendistribusian (distribution).  

 
Gambar 1. Multimedia Development Life Cycle (MDLC) model 

 

1. Pengkonsepan (Concept) 

Tahap pengkonsepan (concept )adalah tahap 

untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program 

(audiens identification). Selain itu menentukan jenis 

aplikasi (presentasi, interaktif dan lain-lain), dan 

tujuan aplikasi (hiburan, pelatihan, pembelajaran dan 

lain-lain). Dasar aturan untuk perancangan juga 

ditentukan ditahap ini. Misalnya ukuran aplikasi, 

target aplikasi. Output dari tahap ini biasanya berupa 

dokumen yang bersifat naratif untuk mengungkapkan 

tujuan proyek yang ingin dicapai. 

2. Perancangan (Design) 

Perancangan (design) adalah tahap pembuatan 

spesifikasi meliputi arsitektur program, gaya, 

tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk 

proram. Spesifikasi dibuat serinci mungkin sehingga 

pada tahap berikutnya yaitu material collecting dan 

assembly, pengambilan keputusan baru tidak 

diperlukan lagi, cukup menggunakan keputusan yang 

sudah ditentukan pada tahap ini. Tahap ini biasanya 

menggunakan storyboard untuk menggambarkan 

deskripsi tiap scene dengan mencantumkan semua 

objek multimedia dan tautan ke scene lain dengan 

bagan alir (flowchart) untuk menggambarkan aliran 

dari satu scene ke scene yang lain. 

3. Pengumpulan Materi (Material collecting) 

Material collecting adalah tahap pengumpulan 

bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dikerjakan. 

Bahan-bahan tersebut antara lain clip art, foto, 

animasi, video, audio. Tahap ini dapat dikerjakan 

secara paralel dengan tahap assembly. Namun dapat 

juga tahap material collecting dan tahap assembly 

akan dikerjakan secara linear dan tidak paralel. 

4. Pembuatan (Assembly) 

Tahap assembly adalah tahap pembuatan semua 

objek atau bahan multimedia. Pembuatan aplikasi 

didasarkan pada tahap design, seperti storyboard, 

bagan alir, struktur navigasi. Tahap ini biasanya 

menggunakan perangkat lunak authoring seperti 

Adobe Flash. 

5. Pengujian (Testing) 

Tahap pengujian dilakukan setelah 

menyelesaikan tahap pembuatan (assembly) dengan 

menjalankan aplikasi atau program dan melihatnya 

apakah ada kesalahan atau tidak. Dalam pengujian 

panduan interaktif pendaftaran mahasiswa baru 

STMIK AMIKOM Purwokerto ini penulis melakukan 

dua macam pengetesan yaitu pengetesan sistem dan 

pengetesan penerimaan. Pengetesan sistem berfungsi 

untuk mengetes panduan interaktif pendaftaran 

mahasiswa baru STMIK AMIKOM Purwokerto secara 

keseluruhan. Dalam tahap ini dilakukan pengetesan 

menggunakan metode Alpha Test dan User 

Acceptance Setting. Untuk pengetesan penerimaan 

dilakukan dengan metode kuisioner. 

6. Distribusi (Distribution) 

Pada tahap ini, aplikasi akan disimpan dalam 

suatu media penyimpanan jika media penyimpanan 

tidak cukup menampung aplikasinya maka kompresi 

terhadap aplikasi itu akan dilakukan. Tahap ini juga 

dapat disebut tahap evaluasi untuk pengembangan 

produk yang sudah jadi supaya menjadi lebih baik. 

Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai masukan 

untuk tahap concept pada produk selanjutnya. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perancangan Struktur Navigasi 

Aplikasi ini dirancang dalam bentuk menu-menu 

pilihan yang akan membawa pengguna ke halaman yang 

diinginkan. Struktur navigasi berfungsi untuk 

menggambarkan dengan jelas hubungan dan rantai kerja 

seluruh elemen yang akan digunakan dalam aplikasi. 

Dengan penggambaran struktur navigasi, pembuatan 

sebuah aplikasi dapat sistematis dan mudah. Gambar 2 

memperlihatkan struktur navigasi selengkapnya. Hasil dari 

perancangan struktur navigasi berupa diagram hierarki yang 

menggambarkan antar-Scene. 
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Gambar 2. Struktur Navigasi Model Hierarki 

 

B. Perangkat yang Digunakan 

Perangkat yang digunakan untuk pengembangan 

multimedia adalah perangkat keras dan perangkat lunak. 

Sepesifikasi minimal perangkat keras dan perangkat lunak 

yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan sebagai pembuatan 

Panduan Interaktif Pendaftaran Mahasiswa Baru 

STMIK AMIKOM Purwokerto adalah : 

a. Prosesor Intel ® Pentium ® CPU P6100 @ 

2.00GHz 

b. VGA Intel HD Graphics 

c. 1GB DDR3 Memory 

d. 320GB HDD 

e. Headset 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Windows 7 Ultimate 

b. Adobe Flash Professional CS5 

c. CorelDraw X4 

d. CoolEdit Pro 2.0 

e. Adobe Photoshop CS3 

 

 

 

3. Pembuatan (Assembly) 

 Buatlah beberapa garis dan bentuk untuk membuat 

background menu menggunakan Pen tool  

kemudian diberi warna menggunakan Paint Bucket 

Tool . 

 
Gambar 3. Pembuatan garis dan bentuk background 

 

 Masukkan actionscript pada masing-masing tombol 

dengan cara klik kanan pada keyFrame lalu pilih 

actions (F9). Maka akan keluar jendela Actions-

Frame. 

 
Gambar 4. ActionScript Pada Tombol di Scene Home 

 

4. Pengujian (Testing) 

1. Alpha Test 

Pada pengujian Alpha Test, akan diujikan 

fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi untuk menjamin 

minimnya kesalahan fungsional perangkat lunak. 

Berikut tampilan setelah file project di publish. Disini 

peneliti menggunakan Acer Aspire 4738Z Resolusi 

Layar 1366x768 pixel. Berikut tampilannya : 

 Tampilan Scene Home atau Menu Utama 

Tampilan Home ini merupakan halaman menu 

utama dari panduan interaktif pendaftaran 

mahasiswa baru STMIK AMIKOM Purwokerto 
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Gambar 5. Pengujian Tampilan Scene Home 

 
TABEL I. PENGUJIAN FUNGSI-FUNGSI YANG SALAH 

Test Hasil Uji 

Tombol Mahasiswa JP2AB 

pada tampilan menu utama jika 

di klik akan keluar tampilan 

Frame 1 pada Scene JP2AB 

Tombol Mahasiswa 

JP2AB diklik tampilan 

Frame 1 pada Scene 

JP2AB muncul di layar 

Tombol Mahasiswa Reguler 

pada tampilan menu utama jika 

di klik akan keluar tampilan 

Frame 1 pada Scene Reguler 

Tombol Mahasiswa 

Reguler diklik tampilan 

Frame 1 pada Scene 

Reguler muncul di layar 

Tombol Mahasiswa Pindahan 

pada tampilan menu utama jika 

di klik akan keluar tampilan 

Frame 1 pada Scene Pindahan 

Tombol Mahasiswa 

Pindahan diklik 

tampilan Frame 1 pada 

Scene Pindahan muncul 

di layar 

Tombol Mahasiswa Transfer 

pada tampilan menu utama jika 

di klik akan keluar tampilan 

Frame 1 pada Scene Transfer 

Tombol Mahasiswa 

Transfer diklik tampilan 

Frame 1 pada Scene 

Transfer akan muncul di 

layar 

Tombol CLOSE pada tampilan 

menu utama jika di klik akan 

keluar dari aplikasi 

Tombol CLOSE diklik 

keluar dari aplikasi 

. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

maka kesimpulan yang diperoleh adalah aplikasi ini 

dibuat dengan menggunakan software adobe flash 

professional CS5 dan beberapa software pendukung 

lainya seperti adobe photoshop CS3, dan coreldraw X4. 

Aplikasi yang penulis buat digunakan sebagai panduan 

pendaftaran sebagai pendukung kegiatan pemasaran di 

STMIK AMIKOM Purwokerto. Aplikasi ini dibuat untuk 

memberikan informasi kepada para calon-calon 

mahasiswa baru tentang bagaimana langkah-langkah atau 

cara-cara mendaftar menjadi mahasiswa STMIK 

AMIKOM Purwokerto dengan gambaran animasi yang 

menarik. 

 

B. SARAN 

Dalam pembuatan aplikasi ini tentunya masih ada 

kekurangan. Maka dari itu peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi interaktif ini masih terbatas hanya untuk 

panduan pendaftaran saja. Akan lebih baik jika 

dilengkapi dengan panduan registrasi. 

2. Media yang digunakan untuk menjalankan aplikasi 

multimedia interaktif ini perlu ditambah. Karena 

sampai saat ini baru sebatas bisa di jalankan di 

PC/laptop. Kedepannya peneliti mengharapkan 

aplikasi ini mampu di jalankan pada 

smartphone/android. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

bahasa pemrograman actionscript 3.0 agar animasinya 

lebih variatif dan dapat di publish di media lainnya 

selain PC/Laptop. 
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Abstrak— Aplikasi dari teknologi Augmented Reality ini
memberikan manfaat dalam berbagai bidang, seperti dunia
Kedokteran, Hiburan, Pendidikan, Industri, Bisnis dan
sebagainya. Banyak hal yang dapat dikembangkan dalam
augmented reality seperti efek animasi particles effect yaitu
berfungsi untuk mensimulasikan objek supaya tampak lebih
ntyata dan lebih memberikan kesan menarik terhadap informasi
yang disampaikan. Teknik ini diharapkan mampu memberi
manfaat Informasi dengan muatan lebih banyak dibandingkan
dengan menggunakan brosur pada umumnya.  Penelitian ini
bertujuan menciptakan cara menyampaikan informasi dengan
cara yang relatif masih baru melalui objek 3D interaktif dengan
teknik augmented reality. Penerapan citra objek 3D interaktif
melalui teknik augmented reality dengan trigger/marker pada
brosur perumahan yang berisi materi ragam produk properti
(perumahan) Acropolis yang dilengkapi dengan animasi
diharapkan mampu memberi pengalaman unik bagi calon
pembeli dalam menerima pesan promosi.

Kata Kunci— Aplikasi; 3D Model; Augmented Reality;
Markteing; Unity; Citra Digital

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi yang semakin menggila,
membuat aplikasi-aplikasi terapannya memberi manfaat yang
luar biasa, Augmented Reality (AR) salah satunya. Teknologi
Augmented Reality atau Realitas Tertambah, merupakan
teknologi yang bisa menggabungkan objek-objek virtual
dalam dunia nyata.

Aplikasi dari teknologi Augmented Reality ini
memberikan manfaat dalam berbagai bidang, seperti dunia
Kedokteran, Hiburan, Pendidikan, Industri, Bisnis dan
sebagainya. Menurut Didit Prasetyo, Creative Director, Digital
Media Mulia, teknologi Augmented Reality merupakan
terobosan yang kreatif dan inovatif untuk diaplikasikan dalam
dunia Branding dan Marketing Digital. Ketatnya persaingan
dunia bisnis, membuat pelaku bisnis dituntut untuk semakin
kreatif dalam menciptakan strategi pemasaran.

Kemampuan augmented reality untuk menampilkan objek
3D ataupun gambar bergerak dengan dukungan suara dan
visual efek telah banyak digunakan dan diterapkan dalam
bidang pendidikan, pariwisata, jurnalistik, militer, properti,

kesehatan dan bidang yang lain. Secara psikologis augmented
reality juga telah terbukti mampu mempengaruhi pikiran orang
dalam menerima sebuah pesan.

Banyak hal yang dapat dikembangkan dalam augmented
reality seperti efek animasi particles effect yaitu   berfungsi
untuk mensimulasikan objek supaya tampak lebih ntyata dan
lebih memberikan kesan menarik terhadap informasi yang
disampaikan.

Apabila dikaitkan dengan bidang industri khususnya bisnis
properti saat ini akan sangaat membantu industri tersbut untuk
mempromosikan produk yang perusahaan tawarkan terhadap
audience. Dimana bisnis properti saat ini semakin
menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini dapat dilihat
dari meningkatnya permintaan pasar terhadap bisnis properti.

Sebagai salah satu industri properti yaitu Acropolis yang
berada di Kota Purbalingga juga berupaya untuk
mengembangkan sektor properti dengan melakukan berbagai
pengembangan aset properti dan kegiatan promosi properti.

Hal lain yang menjadi pengaruh terhadap kinerja dari
perusahaan Acropolis yaitu bertambahnya jumlah kompetitor
dengan program marketing yang beragam ditambah dengan
fasilitas yang digunakan dalam mempromosikan produknyss

Adapun media yang promosi yang digunakan oleh pihak
Acropolis sekarang yaitu berupa brosur konvensional berupa
media cetak, maka dari itu perusahaan properti Acroplis perlu
menciptakan strategi baru dalam melakukan promosi
penjualan yaitu dengan memanfaatkan teknologi media digital
berupa augmented realiy .

Perlunya perancangan media pesan informasi aset
penjualan perusahaan properti Acropolis secara unik dan
menarik dengan memanfaatkan teknologi terkini di mana
mampu memberi banyak informasi, kemudahan sekaligus
meningkatkan daya tarik bagi calon pembeli, dilakukan
sebagai upaya perusahaan properti Acropolis untuk mampu
bersaing dengan potensi pembeli dari daerah karesidenan
Banyumas.

.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aplikasi

Pada saat ini istilah aplikasi sudah sangat banyak bahkah
sudah bisa dikatakan jika istilah aplikasi telah menjamur di
telinga kita. Istilah aplikasi itu sendiri pada dasarnya berasal
dari bahasa inggris yaitu dari kata application yang berarti
penerapan ataupun penggunaan. Namun jika di tinjau secara
istilah aplikasi tersebut berarti sebagai suatu program yang
telah siap untuk dipakai yang secara sengaja di buat untuk
melakukan suatu fungsi bagi pemakai jasa aplikasi serta untuk
pemakai semua aplikasi jenis yang lainnya yang akan dipakai
untuk sebuah sasaran yang di tuju.

Dalam sebuah kamus komputer, aplikasi itu sendiri berarti
pemecahan suatu masalah dengan menggunakan teknik
pemrosesan data aplikasi yang telah dipilih salah satunya
untuk menyelesaikannya dengan berpacu terhadap sebuah
komputansi yang sedang diinginkan ataupun diharapkan atau
dengan kata lain di sebut dengan pemrosesan suatu data yang
sedang diharapkan. Nah, itu adalah pengertian aplikasi jika
ditinjau dari segi asal bahasanya dan di tinjau dari segi istilah
serta dari segi kamus komputer.

B. Marketing

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah sebuah proses
sosial dan manajerial dimana individu-individu dan kelompok-
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran
produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Definisi ini
berdasarkan pada beberapa konsep- konsep inti, seperti:
kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk-produk (barang,
servis, dan ide), value, biaya dan kepuasan, pertukaran dan
transaksi, hubungan dan networks, pasar, dan para pemasar,
serta prospek (Kotler, 2012).

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan
pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam
mempertahankan kelangsungan usahanya untuk berkembang
dan berkembang dan mendapatkan keuntungan sebagai ukuran
keberhasilan usahanya baik dalam bentuk laba maupun
kepuasan.

Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis
tergantung dari keahlian pengusaha di bidang pemasaran.
Selain itu tergantung dari fungsi-fungsi apakah suatu usaha itu
dapat berjalan dengan lancar.

Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu
sistem yang keseluruhan dari kegiatan usaha yang dirancang
untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan,
dan mendistribusikan  barang dan jasa yang dapat memuaskan
kebutuhan baik kepada pembeli yang sudah ada maupun
pembeli yang potensial (Stanton, 2011 dalam Wicaksono,
2010).

Jadi pemasaran mengandung arti bahwa kegiatan manusia
yang diarahkan pada usaha kegiatan pemasaran dan berpusat
pada kebutuhan dan keinginan manusia itu sendiri. Kegiatan-
kegiatan pemasaran dalam perumahan adalah berbagai
kegiatan yang langsung berkaitan dengan upaya-upaya yang

dilakukan oleh developer untuk mempengaruhi dan memenuhi
permintaan terhadap perumahan yang dibutukan masyarakat.
Kegiatan dimana developer melakukan jasa pelayanannya
melalui jalur pemasaran, mempromosikannya dan menetapkan
harga.

C. 3D Model

Citra Invert atau dapat disebut sebagai Citra Negative,
merupakan citra yang berkebalikan dengan citra asli, sama
seperti film negatif hasil pengambilan citra dengan
menggunakan kamera konvensional [8]. Jika terdapat sebuah
citra yang mempunyai jumlah gray level L dengan range (0
hingga L-1), maka citra negatif diperoleh dari transformasi
negatif dengan persamaan.

Citra Invert atau dapat disebut sebagai Citra Negative,
merupakan citra yang berkebalikan dengan citra asli, sama
seperti film negatif hasil pengambilan citra dengan
menggunakan kamera konvensional [8]. Jika terdapat sebuah
citra yang mempunyai jumlah gray level L dengan range (0
hingga L-1), maka citra negatif diperoleh dari transformasi
negatif dengan persamaan.

Proses pemodelan 3D membutuhkan perancangan yang
dibagi dengan beberapa tahapan untuk pembentukannya.
Seperti objek apa yang ingin dibentuk sebagai objek dasar,
metoda pemodelan objek 3D, pencahayaan dan animasi
gerakan objek sesuai dengan urutan proses yang akan
dilakukan. Gambar 1 menunjukkan proses pemodelan 3D.

Gambar 1. Proses pemodelan 3D

D. Interaktif

Interaktif menurut Winarno (2009:8) adalah kemampuan
user untuk mengontrol atau menentukan urutan materi
pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan
user.

Menurut Rob Philips yang dikutip oleh Sunaryo Sunarto
dalam INOTEK Jurnal Inovasi dan Aplikasi Teknologi ( 2006
: 120 ), mengartikan makna interaktif sebagai suatu proses
suatu proses pemberdayaan peserta didik untuk
mengendalikan lingkungan belajar. Dalam konteks ini,
lingkungan belajar yang dimaksud adalah belajar dengan
menggunakan komputer. Klasifikasi interaktif dalam dalam
lingkup multimedia pembelajaran bukan terletak pada sistem
hardware, tetapi lebih mengacu pada karakteristik belajar
peserta didik dalam merespon stimulus yang ditampilakn layar
monitor komputer. Kualitas interaksi peserta didik dengan
komputer sangat ditentukan oleh kecanggihan program
komputer. Scwheir dan Misanchuk menyatakan sedikitnya ada
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tiga tingkatan interaksi berdasarkan pada kualitas interaksi
pembelajaran, ketiga tingkatan yang dimaksud secara lengkap
ditunjukan pada tabel 1 berikut ini:

TABEL III. TAKSONOMI INTERAKSI

Sumber: Schweir dan Misanchuk (Sunaryo Sunarto,
2006:120)

Interaktif reaktif dijelaskan Soenaryo Soenarto (2006:120)
merupakan suatu respon untuk menampilkan stimulus,
misalnya peserta didik memberikan jawaban suatu pertanyaan.
Proaktif menjelaskan bahwa peserta didik dan komputer
dipertautkan mengkonstruksi dan melakukan aktivitas
generatif. Peserta didik diminta memilih dan merespon
struktur yang ada dan memunculkan konstruksi yang unik.
Interaksi mutual dikarakteristikkan sebagai artificial
intelligence. Program, peserta didik dan sistem beradaptasi
menyatu yang selanjutnya mampu mengubah reaksi untuk
bertemu dengan komponen yang lain. Namun demikian,
tingkatan interaksi mutual dalam pembangunan multimedia
interaktif masih relatif baru yang hingga kini masih dalam
riset dan pengembangan.

E. Augmented Reality

Menurut penjelasan Haller, Billinghurst, dan Thomas
(2007), riset Augmented Reality bertujuan untuk
mengembangkan teknologi yang memperbolehkan
penggabungan secara real-time terhadap digital content yang
dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented Reality
memperbolehkan pengguna melihat objek maya dua dimensi
atau tiga dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata.
(Emerging Technologies of Augmented Reality: Interfaces
and Design).

Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi
tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia
nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam,
komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. User
ataupun pengguna didalam dunia nyata tidak dapat melihat
objek maya dengan mata telanjang, untuk mengidentifikasi
objek dibutuhkan perantara berupa komputer dan kamera yang
nantinya akan menyisipkan objek maya ke dalam dunia nyata.

III. PEMBAHASAN

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian
Research and Development (R&D). Metode penelitian
Research and Development yang selanjutnya akan disingkat
menjadi R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda
atau perangkat keras (hardware), seperti buku, alat tulis, dan
alat pembelajaran lainnya. Akan tetapi, dapat pula dalam
bentuk perangkat lunak  (Sugiyono, 2014). Tahapan demi
tahapan yang dilalui seperti pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Langkah-Langkah Penelitian R&D menurut Sugiyono (2013)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Potensi dan Masalah

Pada tahap ini penulis melakukan identifikasi masalah
terhadap pokok permasalahan yang ada yaitu media promosi
pada perusahaan Properti Purbalingga. Pengumpulan data-data
dilakukan dengan wawancara dan pengamatan.

2. Pengumpulan Informasi

Tahap ini penulis menyusun rencana untuk penelitian
berdasarkan pada studi kelayakan prototype secara teknis.
Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah menerjemahkan
startegi konversi pembelajaran yang tepat. Langkah-langkah
yang dapat dilakukan adalah menentukan sasaran promosi,
pemodelan sistem menggunakan UML, membuat database,
serta membuat desain augmented reality.

Berikut ini merupakan elemen diagram use case untuk
aktor pengguna atau user.

Gambar 5. Diagram use case aktor pengguna

Tingkatan Fungsi Transaksi

Reaktif
Proaktif
Mutual

Konfirmasi
Pacing
Navigasi
Inquiri
Elaborasi

Space bar/Return key
Touch Screen Target
Touch Screen Ray Trace
Mouse Click
Mouuse Drag
Barcode
Keyboard-Key Respose
Keyboard_Constructian
Voice Input
Virtual Reality Interface
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3. Desain Produk

Pada tahapan ini peneliti mulai membuat aplikasi
marketing  model 3D  interaktif berbasis augmented reality.
Sebelum pembuatan adapun persiapan yang dilakukan yaitu
menyiapkan aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam
pembuatan media seperti Autodesk 3DS Max, Adobe
Photoshop dan Unity.

Gambar 6. Pembuatan aplikasi

4. Validasi Desain

Setelah media dibuat, peneliti melakukan penilaian sebagai
cara untuk memvalidasi media apakah layak atau tidaknya
media yang digunakan, dilihat dari aspek materi dan desain,
yang dilakukan oleh owner Arcopolis .

5. Perbaikan Desain

Setelah dilakukan penilaian dari owner Arcopolis,
kemudian media tersebut diperbaiki atau direvisi.

6. Uji coba Produk

Dalam hal ini peneliti menguji coba produk pada subjek
penelitian yaitu audience diluar office Arcopolis. Pada
langkah ini digunakan angket sebagai pengumpulan data
tentang media aplikasi marketing  model 3D  interaktif
berbasis augmented reality. Uji coba ini dilakukan untuk
mengetahui kelemehan dan kekurangan pada apilkasi.

TABEL II. PENGUJIAN SISTEM
No
.

Deskripsi Skenario Hasil Yang
diharapkan

Hasil
Pengujian

1. Scaning
Barcode

Mendeteksi
barcode yang
sudah
disediakan
pada brosur

Membuka browser
dan membuka alamat
website
www.citarantara.com

Sesuai

2. Mengndu
h aplikasi

Menyimpan
isntalasi
aplikasi
kedalam
device
smartphone

Server membagikan
file installer yang di
unduh

Sesuai

3. Instalasi
aplikasi

Memasang
aplikasi pada
device
smartphone

Aplikasi dapat
dijalankan dan
menampilkan
informasi

Sesuai

Tabel 8. Tabel Pengujian Sistem (Lanjutan)
No
.

Deskripsi Skenario Hasil Yang
diharapkan

Hasil Pengujian

4. Menjalan
kan
aplikasi

Membuka
aplikasi yang
sudah
terpasang
pada
smartphone
android

Menampilkan
kan konten
informasi
berupa objek
3D, gambar dan
teks

Sesuai

5. Memuncu
lkan objek

Menekan
tombol
navigasi
untuk
memunculka
n objek
pelengkap
pada
apalikasi

Menampilkan
objek sesuai
dengan
deskripsi yang
terdapat pada
navigasi

Sesuai

6. Berpindah
halaman

Berpindah
halaman
berdasarkan
dari menu
yang
disediakan
pada aplikasi

Menuju
halaman baru
sesuai dengan
deskripsi yang
terdapat pada
navigasi

Sesuai

7. Capture
Screen

Merekam
gambar yang
ada pada
layar dan
membagikan
nya ke sosial
media

Memotret
display gambar
pada
smoartphone
dan
membagikanny
a

Sesuai

7. Revisi produk

Ini dilakukan setelah dilakukan uji coba produk, dan
analisis data yang terkumpul. Kemudian media diperbaiki.

8. Uji coba pemakaian

Pada pengujian ini aplikasi marketing  model 3D  interaktif
berbasis augmented reality dengan digunakan dalam hal
kegiatan promosi .

Gambar 6. Pembuatan aplikasi
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Gambar 6. Pembuatan aplikasi

Gambar 6. Pembuatan aplikasi

9. Revisi Produk

Pada revisi ini apabila terdapat kekurangan pada media,
maka media direvisi kembali agar lebih baik lagi.

10. Pembuatan secara masal

Hasil akhir dari media aplikasi marketing  model 3D
interaktif berbasis augmented reality yang dikembangkan
berdasarkan dari validasi, revisi, dan uji produk yang
dilakukan kemudian dipublikasi pada web holding Citrantara.

Gambar 6. Pembuatan aplikasi

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menampilkan penggunaan aplikasi
augmented reality sebagai teknologi yang mampu menjadi
media edukasi dalam bidang marketing  terutama dalam
pengenalan tipe rumah dan isinya.

1. Menerapkan teknik markerless yaitu teknik interaksi tanpa
menggunakan fiduciary marker dan digabungkan dengan
teknik multitracking dalam mendeteksi lebih dari satu batu
secara bersamaan.

2. Kemampuan pendeteksian antara kamera dan objek
maksimal sejauh 55 cm.

3. Kemampuan pendeteksian objek dalam kondisi maksimal
tertutup 85 %.

Dalam penerapan augmented reality untuk media
pembelajaran terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
untuk penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Kebutuhan Objek 3D yang muncul bisa berupa objek
properti rumah dan objek properti yang lebih mendukung
marketing.

2. Kebutuhan penggunakan AR yang bersifat dinamis agar
aplikasi dapat mendeteksi batu dengan jenis yang sama
meskipun bentuknya berbeda.

3. Pengujian jarak maksimal dan pendeteksian kondisi objek
tertutup masih menggunakan satu smartphone. Sehingga
diperlukan pengujian pendukung berupa smartphone yang
memiliki spesifikasi berbeda untuk menambah kevalidan
data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Akman, Oytun. Dkk. 2010. Multi-cue Hand Detection and Tracking for
a Head-mounted Augmented Reality System. Delft Biorobotics
Laboratory, Departemen of BioMechanical Engineering Deflt University
of Technology, 2628 CD

[2] Danisworo, dkk., 1994. Penuntun Praktikum Kristalografi dan
Mineralogi. UPN : Yogyakarta .

[3] Fernando, M., 2013, Membuat Aplikasi Android Augmented Reality
Menggunakan Vuforia SDK dan Unity, Jakarta

[4] Graha, Dodi, S. 1987. Batuan dan Mineral. Nova : Bandung

[5] Isbandi, Djoko. 1987. Mineralogi. Nur Cahaya : Yogyakarta

[6] Avery, Benjamin. 2005. Outdoor Augmented Reality Gaming in Five
Dollars a Day. Conference in Reasearch and Practice in Information
Technology, Vol 40.

[7] C.L Lai and C.L Wang. 2012. Mobile Edutainment with Interactive
Augmented Reality Using Adaptive Marker Tracking. in 2012 IEEE
International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp 124 –
131

[8] Davis, Larry. 2002. Application of Augented Reality to Visualizing
Anatomical Airways. Research Parkway, Orlando FL 32826-326.

[9] Keebler. K.R. 2013. Picking Up STEAM : Educational Implications for
Teaching with an Augmented Reality Guitar Learning System.
Shumaker (Ed.) : VAMR/HCII 2013, Part II LNCS 8022, pp. 170 – 178

[10] K. Lee. 2012. Augmented Reality in Education and Training, Tech
Trends Link. Res. Pr. Improve Learn., vol. 56, no. 2, pp. 13-21.

[11] P. Vate-U-Lan. 2012. An Augmented Reality 3D Pop-Up Book : The
Development of a Multimedia Project for English Languange Teacing.in
2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME),
pp 890-895

[12] V.F. Bauset, J.M. Orduna, and P. Morillo. 2011. Performance
Charaterization on Mobile Phones for Collaborative Augmented Reality
(CAR) Apllicantions. In 2011 IIEE/ACM 15th International Symposium
on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT), 2011,
pp. 52-53.

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 173

Perancangan Basis Data Sistem Pendukung
Keputusan Rekrutmen Dosen dan Staf secara

Conceptual dan Logical
(Studi kasus : STMIK-Politeknik PalComTech)
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Abstrak - Dengan meningkatnya jumlah mahasiswa STMIK-
Politeknik PalComTech, menyebabkan STMIK-Politeknik
PalComTech melakukan rekrutmen untuk staf dan dosen guna
meningkatkan layanan terhadap mahasiswa. Rekrutmen staf dan
dosen yang dilakukan saat ini menggunakan sistem dengan
pelamar memberikan berkas lamaran, kemudian staf HRD
melakukan pemilihan terhadap lamaran yang sesuai dengan
kriteria. Berkas lamaran didisposisi ke manager divisi yang
membutuhkan atau divisi yang menjadi tujuan pelamar.
Banyaknya berkas yang masuk ke bagian HRD menyebabkan
staf HRD kesulitan harus membaca satu-persatu lamaran untuk
diseleksi, dimana waktu penyeleksian memakan waktu lama.
Seiring perkembangan teknologi, keputusan tidak hanya didapat
dengan meminta pendapat kepada orang lain. Keputusan sudah
dapat ditransfer kedalam suatu sistem yang disebut sistem
pendukung keputusan. Langkah awal dalam membangun sistem
adalah melakukan perancangan basis data. Metode yang
digunakan untuk perancangan basisdata dilakukan secara
konseptual dan secara logika, terdiri dari tahapan analisis
(analisis kebutuhan dan analisis masalah), perancangan
basisdata secara konsepsual dan secara logika. Perancangan
basis data ini, memberikan kemudahan bagi penelitian
selanjutnya dalam membangun sistem rekrutmen staf dan dosen
pada STMIK-Politeknik PalComTech. Selain itu, perancangan
basis data ini dapat menyimpan data-data pelamar, loker, calon
staff dan dosen, posisi, dan kriteria sehingga dapat membantu
staf hrd dalam melakukan rekrutmen staf dan dosen.

Kata Kunci- Sistem pendukung keputusan; rekrutmen ;
perancangan basisdata.

I. PENDAHULUAN

STMIK-Politeknik PalComTech adalah perguruan
tinggi swasta yang ada dikota Palembang memiliki prodi
Sistem Informasi dan Teknik Informatika untuk institusi
STMIK, sedangkan untuk institusi Politeknik memiliki 3 prodi
yaitu Manajemen Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan
Akuntansi Komputer. Sejak berdiri tahun 2006 sampai dengan
tahun 2015 STMIK-Politeknik PalComTech telah
menghasilkan banyak lulusan. Selain menghasilkan lulusan, di

tahun 2015 STMIK-Politeknik mendidik mahasiswa dari lima
program studi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi nisbah dosen/mahasiswa adalah 1:25 secara
umum, dan diperbaharui pada tahun 2010 menjadi IPA 1:30
dan IPS 1:45. Hal ini tentu menjadikan STMIK-Politeknik
untuk terus melakukan rekrutmen dosen. Menimbang setiap
tahunnya jumlah mahasiswa STMIK-Politeknik PalComTech
Meningkat. STMIK-Politeknik juga perlu meningkatkan
pelayanan terhadap mahasiswa sehingga perlu juga dilakukan
rekrutmen untuk staf.

Rekrutmen pegawai yang dilakukan di STMIK-
Politeknik PalComTech belum menggunakan suatu sistem
khusus. Sistem rekrutmen staff dan dosen yang dilakukan saat
ini menggunakan sistem yang biasa digunakan oleh
perusahaan-perusahaan lainnya yang dapatdilihatpadagambar
2.Proses rekrutmenmenyebabkan banyaknya berkas lamaran
yang masuk ke bagian HRD menyebabkan staf HRD kesulitan
harus membaca satu-persatu lamaran untuk diseleksi, dimana
waktu penyeleksian cukup memakan waktu yang lama.
Selanjutanya staf HRD harus melakukan pengelompokkan
berkas lamaran berdasarkan divisi-divisi yang dituju yang
kemudian melakukan disposisi berkas lamaran ke manager
divisi untuk dilakukan tahap test masing-masing divisi. Hasil
test yang dilakukan oleh manager selanjutnya dikembalikan
kepada staf HRD dengan melampirkan form rekomendasi
untuk melanjutkan psikotest atau tidak. Berdasarkan hasil
yang psikotest yang dilakukan oleh HRD barulahtitik
keputusan terakhir ada pada Direktur Politeknik dan Ketua
STMIK melalui tahap akhir yaitu wawancara. Panjangnya
proses birokrasi dan tahapan seleksi berkas lamaran yang
memakan waktu, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat
membantu staf HRD dalam melakukan rekrutmen staf dan
dosen serta memudahkan staff HRD dalam mengambil
keputusan untuk menerima staf dan dosen.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin
canggih, saat ini pengambilan keputusan tidak lagi harus
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berupa manusia yang dimintai pendapatnya. Saat ini,
keputusan yang dimiliki oleh seseorang sudah dapat
ditransfer melalui suatu sistem yang dikenal sebagai
sistem pendukung keputusan (SPK). SPK didefinisikan
sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja seorang manajer
maupun sekelompok manajer dalam memecahkan masalah
semi-terstruktur dengan cara memberikan informasi ataupun
usulan menuju pada keputusan tertentu[1]. Sistem pendukung
keputusan juga merupakan suatu sistem informasi yang
ditujukan untuk membantu manajemen dalam memecahkan
masalah yang dihadapinya[2]. Selain itu, sistem pendukung
keputusan merupakan suatu perangkat yang dapat membantu
dalam memecahkan suatu masalah secara efisien dan efektif,
dimana sistem pendukung keputusan bertujuan untuk
membantu pengambilan keputusan dengan memilih berbagai
alternatif keputusan yang merupakan hasil dari pengolahan
sebuah informasi yang diperoleh dengan menggunakan model
pengambilan keputusan[3].

Langkah awal dalam membangun sistem adalah
melakukan perancangan basis data. Proses perancangan basis
data merupakan bagian dari micro lifecycle. Sedangkan
kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam proses tersebut
diantaranya : pengumpulan data dan analisis, perancangan
database secara konsepsual, pemilihan DBMS, perancangan
database secara logika (data model mapping), perancangan
database secara fisik, dan implementasi sistem basis data.
Kegiatan utama dalam perancangan basis data adalah: 1)
perancangan basis data secara konsepsual (conceptual scheme
design), 2) perancangan basis data secara logika (logical
design), dan 3) perancangan basis data secara fisik (phisycal
design). Tujuan perancangan basis data : 1) untuk memenuhi
informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara
khusus dan aplikasi-aplikasinya, 2) memudahkan pengertian
struktur informasi, dan 3) mendukung kebutuhan-kebutuhan
pemrosesan dan beberapa obyek penampilan (response time,
processing time, dan storage space).[4]. Basis data yang baik
yaitu basis data yang  memenuhisemua kebutuhan pengguna;
strukturnya harus dirancang secara hati-hati. Basis data yang
dirancang dengan baik akan memudahkan dalam manajemen
data sehingga dapat menghasilkan informasi yang berharga
dan akurat.

Beberapa penelitian mengenai perancangan basis data
yang pernah dilakukan antara lain, penelitian yang dilakukan
oleh joefrie dan protus mengenai desain basis data sistem
informasi akademik Fakultas Teknik Universitas Tadulako.
Penelitian ini menghasilkan desain basis data yang
menggunakan siklus aplikasi basis data mikro yang terdiri dari
tahapan : System definition, database design, database
implementation, loading or data convesion, Application
converion, testing and validasi, operation, monitoring dan
maintenance.[5]. Selain itu, penelitian yang sama juga
dilakukan oleh Herdiyanti dan Utami Dewi Widianti.
Penelitian yang dilakukan mengenai sistem pendukung

keputusan rekrutmen pegawai baru di PT.ABC dengan
menggunakan tools pengembangan perangkat lunak yaitu
Data Flow Diagram (DFD) untuk menggambarkan model
fungsional dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk
menggambar pemodelan aliran data dan informasi serta
flowmap untuk menggambar sistem yang sedang berjalan[6].
Penelitian mengenai perancangan basisdata juga dilakukan
oleh Maanari, dimana penelitian berjudul “perancangan basis
data perusahaan distribusi dengan menggunakan oracle”.
Dalam penelitian tersebut proses perancangan basis data yang
dilakukan terdiri dari 6 tahap yaitu : a) Pengumpulan data dan
analisis b) Perancangan basis data secara konseptual,
Pemilihan DBMS c) Perancangan basis data secara logika
(data model mapping). d) Perancangan basis datasecara fisik
e) Implementasi Sistem basis data[7].6 fase tersebut tidak
harus diproses berurutan. Pada beberapa hal, rancangan
basisdata dapat dimodifikasi dari yang pertama dan sementara
itu mengerjakan fase yang terakhir (feedback loop antara fase)
dan feedback loop dalam fase sering terjadi selama proses
perancangan[8].

Berdasarkan uraian diatas, untuk perancangan basis data
pembuatan sistem rekrutmen staf dan dosen pada STMIK-
Politeknik PalComTech dilakukan secara konseptual dan
secara logika. Perancangan basisdata ini, bertujuan untuk
memberikan kemudahan bagi penelitian selanjutnya dalam
membangun sistem rekrutmen staf dan dosen pada STMIK-
Politeknik PalComTech.

II. METODEPENELITIAN

Berikut ini metode penelitian yang dilakukan Dalam
Perancangan Basisdata Sistem Rekrutmen Staff dan Dosen
yang dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan
basisdata (database design) sistem rekrutmen staf dan dosen
adalah:

Analisis

Perancangan
basisdata secara

Konsepsual

Perancangan
basisdata secara

Logika

Analisis
Kebutuhan

Analisis
Masalah
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1. Analisis
Pada tahap ini yang dilakukan yaitu menganalisa sistem
yang berjalan, mengindentifikasi permasalahan, dan
menyimpulkan hasil analisa.

2. Perancangan basisdata secara konseptual (conceptual
scheme design),
Pada tahap ini yang dilakukan yaitu membuat DBMS
untuk melakukan perancangan. Selanjutnya, Entity
Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk
menggambarkan hubungan secara logika antar entitas
yang terlibat pada suatu sistem database.

Dalam pembuatan sistempendukungkeputusan
rekrutmen Staf dan Dosen didapat 5 tabel yaitu : tabel
divisi, tabel calon staff, tabel calon dosen, tabel kriteria
dosen, tabel kriteria staff.Pada tahap ini juga menentukan
notasi cardinality ratio dengan menggunakan tanda anak
panah. Sisi yang bertanda anak panah merupakan
representasi dari sisi 1 (satu/one). Sebaliknya, sisi yang
tidak ada tanda anak panahnya merupakan
representasikan sisi N (banyak/many).

3. Perancangan basisdata secara logika (logical design).
Pada tahap ini, melakukan relational database. Tabel
yang telah didesain pada tahap konsepsual dihubungkan
dengan tabel-tabel yang lain sesuai dengan kebutuhan.

III. PEMBAHASAN

1.1 Analisis
Dalam perancangan basisdata sistem rekrutmen staf dan

dosen acuannya dilakukan dengan menganalisa kebutuhan
user dan analisa masalah.

3.1.1. Analisis Kebutuhan
Dalam perancangan basis data untuk sistem ini, analisa yang
dilakukan yaitu analisa kebutuhan user, dimana user terdiri
dari staff HRD, manager divisi, calon staf dan calon dosen.
Adapun data-data yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan
user yaitu :
1. Data Lowongan Kerja

Data lowongan kerja merupakan data lowongan pekerjaan
yang terdiri dari : id_lowongan, id_posisi, id_kriteria.

2. Data pelamar
Data pelamar merupakan data yang berisikan biodata
pelamar yang terdiri dari : id_pelamar, id_lowongan,
nama, alamat, no_ktp,  jenis_kelamin, telp, email

3. Data calon staff merupakan data calon staff berdasarkan
hasil dari filter sistem yang terdiri dari : id_calon_staff,
id_pelamar

4. Data calon Dosen merupakan data calon dosen
berdasarkan hasil dari filter sistem yang terdiri dari :
id_calon_dosen, id_pelamar

5. Data kriteria Calon staff & dosen yang merupakan kriteria
calon staff dan dosen yang dibutuhkan yang terdiri dari :
id_kriteria, kriteria

6. Data Posisi merupakan posisi-posisi yang dibutuhkan yang
terdiri dari : id_posisi, nama_posisi

3.1.2. Analisis Masalah
Dalam penelitian ini, langkah awal dalam menganalisa

masalah adalah dengan melakukan analisa pada sistem yang
berjalan yang digambarkan dalam bentuk flowchart Adapun
flowchart sistem yang berjalan dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Flowchart yang berjalan

Dari gambar 2 flowchart yang berjalan, proses berawal
dari :
1. Pelamar memasukkan berkas lamaran yang kemudian

diterima oleh staf HRD
2. Staf HRD melakukan seleksi terhadap lamaran dan

mengelompokkan berkas lamaran berdasarkan divisi
yang dituju

3. Setelah didapat berkas lamaran yang sesuai dengan
kriteria/lulus seleksi lamaran tersebut selanjutnya
diberikan kepada manager divisi yang dituju.

4. Manager divisi melakukan tes terhadap pelamar yang
lulus seleksi dari staf HRD, hasil tes tersebut selanjutnya
diberikan kepada staf HRD kembali.

5. Staf HRD kemudian melakukan psikotes terhadao
pelamar yang lulus test dari masing-masing divisi

6. Hasil psikotes selanjutnya diberikan kepada Ketua
STMIK / Direktur Politeknik untuk dilakukan
wawancara.

Berdasarkan penjelasan gambar 2 flowchart yang
berjalan, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ditemukan
beberapa permasalah yaitu :
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1. Staf HRD mengalami kesulitan dalam pengelompokkan
data dikarenakan banyaknya berkas lamaran yang masuk
dan dengan tujuan divisi yang berbeda-beda.

2. Penyeleksian dan  pengelompokkan data memakan
waktu 2-3 hari

1.2 Conceptual Scheme Design
Adapun perancangang basisdata untuk sistem pendukung

keputusan rekrutmen staf dan dosen secara konsepsual dapat
dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Conceptual Scheme Design

Berdasarkan gambar 3 Conceptual Scheme Design,
dalam perancangan basisdata sistem pendukung keputusan
rekrutmen staf dan dosen terdapat 6 entitas yang terdiri dari
pelamar, loker, calon staff, calon dosen, posisi, dan kriteria.

3.3 Logical Design

Adapun perancangang basisdata untuk sistem pendukung
keputusan rekrutmen staf dan dosen secara logika dapat dilihat
pada gambar 4.

Gambar 4. Logical Design

Berdasarkan gambar 4Logical Design, dalam
perancangan basisdata sistem pendukung keputusan rekrutmen
staf dan dosen terdapat 6 tabel yang terdiri dari tabel pelamar,
tabel loker, tabel calon staff, tabel calon dosen, tabel posisi,
dan tabel kriteria.

Dimana tabel loker memiliki hubungan dengan tabel
posisi dan tabel kriteria. Sedangkan tabel pelamar memiliki
hubungan dengan tabel loker. Selanjutnya, tabel calon staf dan
tabel calon dosen memiliki hubungan dengan tabel pelamar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Rancangan basisdata ini dapat mempermudah dalam
pembuatan sistem pendukung keputusan rekrutmen staf
dan dosen pada STMIK-Politeknik PalComTech.

2. Rancanganbasis dataini dapat menyimpan data-data
pelamar, loker, calon staf dan dosen, posisi, dan kriteria
sehingga dapat membantu staf hrd dalam melakukan
rekrutmen staf dan dosen.

3. Rancangan basisdata ini terdiri dari 6 entitas yaitu loker,
pelamar, calon dosen, calon staf, posisi, dan kriteria

B. SARAN

1. Untuk penelitian lebih lanjut, perancangan basisdata ini
dapat dilanjutkan dengan tahapan perancangan fisik
setelah melakukan perancangan secara konsepsual dan
logika

2. Dalam perancangan basisdata selain menggunakan
metode tradisional (konsepsual dan logika) juga dapat
menggunakan metode barker.
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Abstrak— Pertumbuhan pasar internet dewasa ini memicu 

masyarakat dalam memilih sebuah produk internet broadband 

secara lebih teliti.Dengan banyaknya penyedia jasa internet di 

Indonesia yang cukup beraneka ragam, hal ini dapat membuat 

pelanggan kesulian dalam memilih provider mana yang sesuai 

dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka untuk 

menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan sistem pendukung 

keputusan yang akan membantu pelanggan dalam memilih 

Internet Services Provider (ISP) yang sesuai kebutuhan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka  dibutuhkan suatu 

sistem dalam merekomendasikan  ISP yang tepat bagi pelanggan. 

Metode yang digunakan dalam menentukan keputusan ini 

menggunakan metode Technique For OrderPreference By 

Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dengan 

mempertimbangkan kriteria tarif murah, kecepatan akses, 

pelayanan customer service, dan kemudahan registrasi.Hasil 

perhitungan topsis yang dilakukan pada ke tujuh alternatif 

meliputi Xl, Telkomsel, Axis, Tri 3, Indosat, Smartfren, dan Flexi 

diperoleh hasil bahwa AXIS merupakan ISP yang 

direkomendasikan berdasarkan metode topsis.Sistem pendukung 

keputusan ini dapat memberikan keefisienan waktu penentuan 

keputusan agar lebih cepat, dan tepat dalam memberikan 

keputusan mengenai pemilihan ISP. 

 

Kata Kunci—Pemilihan ISP; Sistem Pendukung Keputusan, 

TOPSIS 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini, industri telekomunikasi di Indonesia memiliki tiga 

produk utama yaitu layanan suara, layanan teks (SMS), dan 

layanan data (Internet).Jika dilihat beberapa tahun terakhir, 

seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan 

perubahan masyarakat ke era digital membuat prouk layanan 

data (Internet) mengalami perkembangan yang 

pesat.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 

mencatat saat ini pengguna internet di Indonesia mengalami 

peningkatan yang  signifikan, yakni mencapai 82 juta orang di 

triwulan pertama tahun 2014. Dengan capaian tersebut, 

Indonesia kini berada pada peringkat 8 dunia.[1].  Jumlah 

tersebut tentu saja mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang 

mencapai angka 71,19 juta orang, dan tahun 2012 berjumlah 

63 juta orang. Artinya, setiap tahunnya pengguna internet di 

Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. 

Banyaknya penyedia jasa layanan internet juga mempengaruhi 

konsumen dalam pemilihan produk pelayanan internet. 
Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) terjadi peningkatan jumlah pengguna internet dari 
tahun ke tahun di Indonesia [2].Gambar 1 menunjukkan 
Grafik Data Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia. 

 
 Gambar 1. Grafik Data Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 

 

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi 

peningkatan jumlah pengguna Internet di Indonesia. APJII 

memperkirakan jumlah ini akan meningkat secara tajam pada 

tahun 2013 hingga tahun 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa 

layanan data (Internet) khususnya Internet Mobile masih 

memiliki pasar yang besar untuk operator seluler. Sejauh ini 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam melayani data 

internet baik itu fix wireless access atau broadband wireless 

access diantaranya : 

 PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. 

 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

 PT.Axis Media 

 PT.Hutchison CP Telecommunications 

 PT.Indosat, Tbk. 

 PT.SMART, Tbk. 

Perusahaan-perusahaan tersebut sekarang mulai bergerak 

merambah dunia layanan data dengan melakukan persaingan 

produk unggulan diantaranya: 

 Perang antar tarif murah / paket. 

 Kemudahan kecepatan akses. 

 Costumer services 24 jam. 

 Kemudahan registrasi / pendaftaran. 
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Dengan banyaknya  penyedia jasa internet di Indonesia yang 

cukup beraneka ragam, hal ini dapat membuat pelanggan sulit 

untuk memilih provider mana yang sesuai dan mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka untuk menjawab 

pertanyaan tersebut dibutuhkan sistem pendukung keputusan 

yang akan membantu calon pelanggan dalam memilih Internet 

Services Provider (ISP) yang sesuai kebutuhan. Oleh karena 

itu, untuk mempermudah calon pelanggan dalam memilih ISP, 

penulis berencana membangun sebuah sistem pendukung 

keputusan yang dapat membantu dalam pemilihan ISP dengan 

metodeTechnique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution(TOPSIS). 

Pada penelitian [3] digunakan metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) untuk memlih internet sertvice provide (ISP) 

pada perusahaan PT Pool Cargo Service. Pada penelitian ini 

digunakan beberapa kriteria untuk memilih ISP terbaik seperti 

kredibilitas ISP, kepuasan pelanggan, keamanan, dan 

biaya.Adapun alternatif ISP yang digunakan pada penelitian 

ini adalah speedy, first media, dan VBT.Net. Hasil dari 

penelitian ini diketahui perhitungan dengan menggunakan 

AHP diperoleh ISP Speedy memiliki bobot terbesar yaitu 

45,3%. Pada penelitian lain [4] dilakukan penelitian serupa di 

Kota Makasar. Kriteria yang digunakan adalah kredibilitas, 

band, biaya, jumlah grapari, jumlah pelanggan, keamanan 

memblokir situs tertentu, keamanan memblokir virus, jaringan 

koneksi tidak terputus, kesesusaian harga dan kualitas layanan, 

syarat berlangganan, dukungan teknis, kecepatan, dan 

kekuatan signal. ISP yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Indihome, Indosat, Icon+, dan Lintasarta.Hasil dari 

penelitian ini dengan menggunakan metode Weight Product 

diperoleh bahwa ISP Icon+ memiliki bobot tertinggi yaitu 

0.265.pada penelitian [5] mengimplementasikan pengabungan 

dari metode QFD dan fuzzy TOPSIS untuk memilih ISP dari 

beberapa kriteria yang ada. Pengabungan dari metode QFD 

dan fuzzy TOPSIS menghasilkan peingkat yang konsisten saat 

dilakukan analisa sensitivitas dengan menggunakan nilai crisp 

dan nilai fuzzy. Dari 6 ISP yang dijadikan alternatif, ISP 

Desnet memilki bobot tertinggi yaitu sebesar 

0,6729.Penelitian [6] berhasil memberikan alternatif terbaik 

berdasarkan kriteria-kriteria yang diberikan dalam hal 

pemilihan ISP untuk STMIK Atma Luhur dengan 

menggunakan metode AHP. 
 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode waterfall 

karena metode ini bisa memenuhi kebutuhan perencanaan dan 

analisa yang lebih detail untuk pembuatan sistem pendukung 

keputusan dalam pemilihan ISP. Berikut penjelasan dari 

masing-masing tahapan dalam model waterfall [7]. 

1. Tahap Rekayasa (Pengumpulan Informasi) 

Tahap rekayasa yaitu pengumpulan kebutuhan yang 

diperlukan untuk menyusun sistem pendukung keputusan 

sesuai yang diinginkan. Untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan maka penulis menggunakan langkah 

berikut : 

a. Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang 

dijadikan responden untuk dijawabnya. Penyebaran 

kuisioner dilakukan di Pulau Lombok dan meliputi 

lima kabupaten di Pulau Lombok. Distribusi kuisioner 

dapat dilihat pada Tabel 1 

 

TABEL I. DISTRIBUSI KUISIONER 

Daerah Distribusi Jumlah Responden 

Kabupaten Lombok Barat 25 Responden 

Kabupaten Lombok Tengah 25 Responden 

Kabupaten Lombok Timur 25 Responden 

Kabupaten Lombok Utara 25 Responden 

Kodya Mataram 50 Responden 

Kuisioner terdiri dari 14 pertanyaan yang dibagi menjadi dua 

bagian yaitu identifikasi pengguna dan penilaian terhadap 

operator yang digunakan.Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Tarif internet operator 

b. Kecepatan akses internet 

c. Customer service 

d. Kemudahan proses registrasi 

Dari hasil keseluruhan kuisioner terdapat 145 kuisioner yang 

memiliki jawaban dan 5 kuisioner tidak valid.Hasil dari 

tabulasi kuisioner untuk setiap kriteria yang dinilai dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2 Grafik Penilaian Responden Terhadap Kriteria Tarif 
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Gambar 3 Grafik Penilaian Responden Terhadap Kriteria Kecepatan Akses 
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Gambar 4 Grafik Penilaian Responden Terhadap Kriteria Customer Service 

 

 
Gambar 5 Grafik Penilaian Responden Terhadap Kemudahan Registrasi 

 

Dari Gambar 2 dapat diketahui bahwa 29% responden menilai 

bahwa dari segi tarif Internet provider Axis dikatakan murah. 

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa 17% responden menilai 

bahwa dari segi kecepatan akses Internet provoider Telkomsel 

dikatakan cepat. Dari Gambar 4 dapat diketahui bahwa 23% 

responden menilai bahwa dari segi customer Service  

provoider Telkomsel bagus. Dari Gambar 5 dapat diketahui 

bahwa 18% responden menilai bahwa dari segi kemudahan 

registrasi provider Axis dan telkomsel tergolong mudah dalam 

proses registrasinya. 

b. Studi literatur yaitu penelitian yang dilaksanakan 

dengan mempelajari konsep, metode, teknik, maupun 

informasi dari berbagai sumber seperti internet, buku, 

jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya yang berkaitan 

dengan sistem pendukung keputusan dan materi 

pendukung lainnya. 

c. Metode sampling, pengambilan data berdasarkan file 

atau dokumen dari tempat penelitian mengenai tarif, 

kecepatan akses, dan jenis paket data dari provider 

Xl, Indosat, Telkomsel, Three, Axis, Smartfren, dan 

flexi. 

2. Tahap Analisis 

Setelah melakukan pengumpulan informasi kebutuhan 

maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya adalah 

menganalisis kebutuhan pengguna.  

3. Tahap desain sistem  

Tahap desain sistem merupakan tahapan menyusunan 

proses, data, aliran proses dan hubungan antardata 

Hasil yang diperoleh dari desain sistem yaitu berupa 

Normalisasi.Entity Relationship Diagram dan 

Diagram Arus Data. 

4. Penulisan Kode Program 

Penulisan kode program merupakan tahap penerjemah 

desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk 

perintah-perintah yang dimengerti computer dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi 

7.0 dan database MySQL 5.1. 

5. Tahap Pengujian 

Pengujian program dilakukan untuk memastikan 

aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan 

semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan 

keputusan multikriteria yang pertama kalidiperkenalkan oleh 

Kwangsun Yoon and Hwang Ching-Lai (1981). Kategori dari 

metode TOPSIS adalah Multi-Criteria Decision Making 

(MCDM) yaitu teknik pengambilan keputusan dari beberapa 

pilihan alternatif yang ada ,khususnya MADC (Multi Attribute 

Decision Making).Sumber kerumitan masalah keputusan 

bukan hanya karena faktor ketidaksesuaian atau faktor 

kepasian informasi saja.Namun masih terdapat penyebab 

lainnya seperti faktor yang berpengaruh terhadap pilihan-

pilihan yang ada dengan beragamnya kriteria pemilihan dan 

juga bobot dari masing-masing kriteria[8].TOPSIS bertujuan 

untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal 

negatif.Solusi ideal positif memaksimalkan kriteria manfaat 

dan meminimalkan kriteria biaya, sedangkan solusi ideal 

negatif memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan 

kriteria manfaat. 

Kriteria manfaat merupakan kriteria ketika nilai 

kriteria tersebut semakin besar maka semakin layak pula untuk 

dipilih. Sedangkan kriteria biaya merupakan kebalikan dari 

kriteria manfaat, semakin kecil nilai dari kriteria tersebut maka 

akan semakin layak untuk dipilih. Dalam metode TOPSIS, 

alternatif yang optimal adalah yang paling dekat dengan solusi 

ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. 

TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang 

terpilih tidak hanya mempunyai jarak terpendek dari solusi 

ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi 

ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan untuk 

menyelesaikan masalah keputusan secara praktis.Konsepnya 

sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan 

memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari 

alternatif-alternatif keputusan kedalam bentuk matematis yang 

sederhana [9].Konsep fundamental dari metode ini adalah 

penentukan jarak Euclide terpendek dari solusi ideal positif 

dan jarak. 

Langkah-langkah dalam menghitung dengan menggunakan 

TOPSIS antara lain : 

1. Menghitung Matriks Ternormalisasi 

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif A1 

pada setiap kriteria C1 yang ternormalisasi, yaitu : 
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 (2.1) 

 

 

 

Keterangan simbol : 

- rij adalah nilai normalisasi dari setiap alternatif (i) 

terhadap kriteria (j) dengan i=1,2,……,m; dan 

j=1,2,………,n. 

- xijadalah nilai dari suatu alternatif (i) terhadap kriteria 

(j) dengan i=1,2,…..m; dan j=1,2,…..,n. 

2. Menghitung Nilai Normalisasi Terbobot 

 

     (2.2) 

 

Keterangan simbol : 

- Yijadalah nilai normalisasi terbobot.  

- Wi  adalah bobot masing-masing kriteria.  

- rijadalah nilai normalisasi masing-masing 

alternatif dimana i=1,2,….m; dan j=1,2,….n. 

3. Mengindetifikasi Solusi Ideal Positif dan Solusi 

Ideal Negatif.  

 

     (2.3)         

 

 

     (2.4) 

 

Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- 

dapat ditentukan berdasarkan rating bobot 

ternormalisasi (yij) sebagai berikut : 

  

                     

           (2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (2.6) 

 

 

Keterangan simbol : 

- Solusi ideal positif (A+) diperoleh dengan mencari 

nilai maksimal dari nilai normalisasi terbobot (Yij) jika 

atributnya adalah atribut keuntungan dan mencari nilai 

minimal dari normalisasi terbobot (Yij) jka atributnya 

adalah atribut biaya.  

- Solusi ideal positif (A-) diperoleh dengan mencari 

nilai minimal dari nilai normalisasi terbobot (Yij) jika 

atributnya adalah atribut keuntungan dan mencari nilai 

maksimal dari nilai normalisasi terbobot (Yij) jika 

atributnya adalah atribut biaya.  

4. Menghitung Jarak Antara Setiap Alternatif dengan 

Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif. 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

     (2.7) 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

     (2.8)          

 

Keterangan simbol : 

- Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

(Yj
+) yang dinyatakan dengan simbol Di

+ diperoleh 

dari nilai akar dari jumlah nilai tiap alternatif yang 

diperoleh dengan nilai normalisasi terbobot untuk 

setiap alternatif (Yij) dikurangi solusi ideal positif (Yi
+) 

kemudian dipangkat dua.  

- Jarak antara alternatif Ai dengan solusi positif (Yj
-) 

yang dinyatakan dengan simbol Di
- diperoleh dari nilai 

akar dari jumlah nilai tiap alternatif yang diperoleh 

dengan nilai normalisasi terbobot untuk setiap 

alternatif (Yij) dikurangi solusi ideal positif (Yj
-) 

kemudian dipangkat dua.  

5. Menentukan Nilai Kedekatan Setiap Alternatif 

Terhadap Solusi Ideal 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai 

berikut : 

 

    (2.9) 

 

Keterangan simbol : 

- Vi (nilai preferensi untuk setiap alternatif) diperoleh 

dari nilai jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal 

negatif (Di
-) dibagi jumlah nilai jarak antara alternatif 

Ai  dengan solusi idela negatif (Di
-) ditambah jumlah 

nilai jarak antara alternatif Ai denga solusi ideal (Di
+). 

- Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan bahwa 

alternatif Ai lebih dipilih.  

Pembuatan aplikasi dengan menggunakan Visual Delphi. 

Algoritma TOPSIS yang digunakan diimplementasikan pada 

program yang telah dibuat. Untuk proses input data yang 

diperoleh dari kuisioner dapat dilihat pada Gambar 6. 

Sedangkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan 

metode TOPSIS terkait dengan pemilihan internet service 

provider dapat dilihat pada Gambar 7 
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Gambar 6 Form Kriteria Penilaian 

 

  
Gambar 7 Hasil Perhitungan dengan Menggunakan TOPSIS 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan topsis dengan 

menggunakan data hasil tabulasi kuesioner, maka program 

Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Internet 

Service Provider (ISP) Dengan Metode TOPSIS 

merekomendasikan untuk menggunakan AXIS. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan tabulasi hasil kuesioner yang dilakukan, 

nilai persentase pilihan terbanyak untuk kriteria tarif 

murah adalah Axis dengan 29%, kemudian untuk 

kriteria kecepatan akses adalah Telkomsel dengan 17%, 

kriteria pelayanan costumer service adalah Telkomsel 

dengan 23%, dan untuk kriteria kemudahan registrasi 

adalah Axis dan Telkomsel dengan 18%.  

 Hasil perhitungan topsis yang dilakukan pada ke tujuh 

alternatif meliputi Xl, Telkomsel, Axis, Tri 3, Indosat, 

Smartfren, dan Flexi maka didapat hasil bahwa AXIS 

terpilih sebagai rekomendasi ISP dengan nilai 1,0000. 

 Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya aplikasi 

ini mempunyai fasilitas untuk menambah kriteria 

maupun mengubah kriteria dalam proses pemilihan.  

 Menggunakan tabel perhitungan yang dinamis dalam 

proses pemilihan, yang bertujuan jika ada perubahan 

kriteria maka sistem akan menyesuaikan diri dalam 

proses perhitungan.  

 Disarankan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai 

metode MADM dalam SPK untuk mengetahui 

perbandingan metode yang satu dengan yang lainnya.  

 Diharapkan untuk pengembangan selanjutnya agar 

sistem yang dibuat berbasis web.  
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Abstrak --- Perkembangan teknologi informasi saat ini
membutuhan informasi yang cepat dan akurat dalam
implementasinya. Pemilihan mahasiswa berprestasi dengan
dukungan sistem pendukung keputusan merupakan salah satu
implementasi perkembangan teknologi informasi. Penelitian
yang menggunakan metode profile matching dalam sistem
pendukung keputusan ini menghasilkan sebuah aplikasi sistem
pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi yang
bisa digunakan pada perguruan tinggi. Kriteria yang digunakan
pada sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa
berprestasi ini adalah : nilai karya tulis ilmiah, kegiatan
ekstrakurikuler, kemampuan bahasa inggris dan kepribadian.
Hasil penelitian ini adalah menghasilkan urutan rangking dari
calon mahasiswa berprestasi yang telah diseleksi, dan output
dari aplikasi tersebut dapat membantu pengambil keputusan
(decission maker) dalam memilih alternatif mahasiswa yang
berprestasi. Aplikasi pada penelitian ini diimplementasikan
dengan menggunakan bahasa pemrograman visual basic, dan
database menggunakan Microsoft Access 2007.

Kata kunci : sistem pendukung keputusan, profile
matching, perangkat lunak, mahasiswa berprestasi.

I. PENDAHULUAN

Setiap individu mahasiswa memiliki hard skills
dan soft skills yang berpotensi dalam menunjang masa
depannya. Namun, tidak semua individu tersebut
memiliki kemauan dan kemampuan dalam
mengekplorasi potensi yang dimilikinya tersebut.

Dalam era persaingan bebas, dibutuhkan lulusan
yang memiliki kemampuan hard skills dan soft skills
yang seimbang, sehingga mahasiswa dituntut dapat
aktif dan memiliki prestasi di bidang akademik dan non
akademik, ekstra dan intrakurikuler. Oleh karena itu,
disetiap perguruan tinggi perlu diidentifikasi
mahasiswa yang dapat melakukan keduanya dan
diberikan penghargaan sebagai mahasiswa yang

berprestasi, yakni dengan melakukan pemilihan
mahasiswa berprestasi tingkat perguruan tinggi.

Proses pemilihan mahasiswa berprestasi yang
dilakukan selama ini masih memiliki beberapa
kelemahan sehingga menimbulkan beberapa persoalan,
diantaranya adalah (1) Proses pengolahan data
pemilihan yang memakan waktu lama, (2)
Memungkinkan terjadinya human error dalam proses
pengolahan data-data yang digunakan dalam proses
pemilihan, (3) Memungkinkan terjadinya ekplorasi
informasi yang minim.

Saat ini dukungan komputerisasi telah merambah
ke segala bidang, termasuk dalam proses pengambilan
suatu keputusan. Sistem pendukung keputusan yang
berbasis komputer dianggap bersifat interaktif.
Sehingga di dalam proses pemilihan mahasiswa
berprestasi yang melibatkan banyak komponen atau
kriteria yang dinilai (multikriteria), diperlukan sebuah
sistem pendukung keputusan yang berbasis komputer
sehingga dapat membantu kita dalam menentukan
alternatif pemilihan mahasiswa berprestasi.

Salah satu metode sistem pendukung keputusan
adalah Metode Profile Matching. Metode ini cukup
efektif dalam menyederhanakan dan mempercepat
proses pengambilan keputusan dengan memecahkan
persoalan tersebut ke dalam bagian-bagiannya.

Dengan metode profile matching ini penulis
membuat sebuah sistem pendukung keputusan
pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat perguruan
tinggi yang berbasis komputer yang diharapkan
nantinya dapat membantu para pembuat keputusan di
suatu perguruan tinggi dalam memutuskan alternatif-
alternatif terbaik dalam pemilihan mahasiswa
berprestasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka
dalam rumusan masalah penelitian ini adalah
“Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan
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menggunakan metode profile matching dalam
memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan
didalam pemilihan mahasiswa berprestasi?”

Agar penelitian tidak menyimpang dari masalah
yang sudah dirumuskan, maka pelaksanaan penelitian
dibatasi pada proses desain sistem pendukung
keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi dengan
menggunakan metode Profile Matching di AMIK Cipta
Darma Surakarta.

Setiap penelitian yang akan dilakukan pasti ada
tujuannya, begitupun dengan penelitian ini dilkakukan
dengan beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah :
1. Menerapkan metode Profile Matching sebagai

salah satu metode pengambilan keputusan
pemecahan suatu masalah multikriteria dengan
membuat rancangan sistem dan mendesain
perangkat lunak pendukung keputusan.

2. Membangun atau membuat aplikasi sistem
pendukung keputusan terkomputerisasi yang
mampu membantu pihak perguruan tinggi dalam
memilih mahasiswa berprestasi.

3. Meningkatkan minat belajar dan meningkatkan
kemampuan kognitif anak usia dini dengan
menggunakan media pembelajaran permainan
komputer edukatif.

4. Mengetahui perkembangan kemampuan kognitif
adak usia dini melalui media permainan komputer
edukatif.

A. MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak

dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan
manfaat sebagai berikut :
1. Memudahkan para pengambil keputusan dalam

mengambil keputusan untuk memilih mahasiswa
berprestasi yang diharapkan.

2. Agar dalam menentukan mahasiswa berprestasi
dapat ditentukan dengan tepat waktu.

3. Memotivasi untuk melakukan penelitian
berikutnya, baik untuk permasalahan serupa
maupun permasalahan lainnya dengan
menggunakan metode yang sama.

II. METODE PENELITIAN

A. JENIS DATA DAN PENGUMPULAN DATA
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian

adalah sebagai berikut :
1. Data Primer, data primer di dapatkan dengan

melalui metode wawancara. Pengumpulan data
dengan wawancara ini dilakukan untuk mencari
data dan informasi tentang hal-hal yang
dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara
dilakukan dengan lembaga atau instansi yang
dijadikan objek penelitian. Wawancara yang
dilakukan lebih menitikberatkan bagaimana
pemilihan mahasiswa berprestasi, khususnya
dalam pembobotan pada prioritas kriteria dan
alternatif.

2. Data Sekunder, Guna ambaran dan keterangan
yang lebih lengkap peneliti menggunakan studi

literatur dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari literatur yang berkaitan dengan teori
sistem pendukung keputusan, dan metode profile
matching. Sumber literatur berupa buku teks,
paper, jurnal, karya ilmiah, dan situs-situs
penunjang.

B. METODE DAN ANALISIS DATA
Proses pembuatan perangkat lunak Sistem

Pendukung Keputusan Pemilihan mahasiswa
berprestasi ini dilakukan dengan menggunakan model
air terjun (Waterfall). Dimana siklus perangkat lunak
ini di definisikan pada gambar 2.1.

Gambar 1. Proses

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk
pengembangan dasar yaitu :
1. Analisis dan definisi persyaratan. Pada tahap ini

akan dilakukan pengumpulan data, analisa
kebutuhan, pembatasan masalah, dan tujuan dari
pembuatan sistem dengan melakukan wawancara
langsung serta pengambilan data di AMIK Cipta
Darma Surakarta bidang Kemahasiswaan terkait
pemilihan mahasiswa berprestasi seperti data
mahasiswa berprestasi dan kriteria-kriteria yang
digunakan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi.

2. Perancangan sistem dan perangkat lunak. Pada
proses ini akan dilakukan perancangan menu
sistem, modul-modul serta arsitektur sistem secara
keseluruhan. Sehingga di hasilkan rancangan
sistem yang akan digunakan sebagai dasar
pembuatan sistem pada tahap implementasi.

3. Implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini,
akan dilakukan pembuatan pemrograman
perangkat lunak (coding) dan pengujian perangkat
lunak dengan memasukan beberapa sample data.

4. Integrasi dan pengujian unit. Perangkat lunak akan
diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang
lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem
telah dipenuhi dan sesuai dengan kebutuhan user.

5. Operasi dan pemeliharaan. Melakukan koreksi dari
berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-
tahap sebelumnya sehingga dapat dilakukan
perbaikan, agar dapat menghasilkan sistem yang
lebih baik dari sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa
perangkat keras (hardware) PC atau Laptop, sedangkan
untuk perangkat lunaknya (software) menggunakan
bahasa pemrograman visual, database nya
menggunakan Microsoft Acces 2003.
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C. KERANGKA BERPIKIR
Sistem pendukung keputusan pemilihan

mahasiswa berprestasi yang akan di rancang adalah
sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi kebutuhan data yang akan

dijadikan sebagai data master bisa dipergunakan
untuk kebutuhan sistem

2. Untuk basis model SPK akan dibuatkan model data
calon mahasiswa berprestasi sesuai dengan
kebutuhan sistem.

3. Merancang modul-modul yang bisa digunakan
untuk software interface dari sistem pendukung
keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi.

4. Ujicoba program.

Untuk lebih jelasnya urutan langkah-langkah
yang akan dibuat seperti terlihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.

Gambar 2.2 menjelaskan dimana didalam
perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan
mahasiswa berprestasi dengan menggunakan metode
profile matching ini di mulai dari pengumpulan data-
data yang dibutuhkan dilanjutkan dengan perancangan
modul-modul sistem yang didalamnya dimulai dengan
mengidentifikasi data internal maupun data eksternal
yang akan di gunakan, selanjutnya kedua data tersebut
di ektraksi kedalam sebuah basis data yang nantinya
akan di kelola oleh DBMS (database management
system), begitupun dengan metode profile matching
dibuatkan basis data SPK nya yang nantinya akan
dikelola oleh sistem manajemen basis model.
Selanjutnya kedua manajemen sistem tersebut di kemas
dalam sebuah interface, yang nantinya akan
menjembatani antara user dengan sistem pendukung
keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi ini.

D. DESAIN SISTEM
Sistem pendukung keputusan pemilihan

mahasiswa berprestasi merupakan suatu sistem yang
berguna membantu pimpinan dalam memilih

mahasiswa berprestasi. Pengambangan sistem ini
dimulai dari pengamatan dalam manajemen akan
adanya suatu sistem yang dapat memformulasikan
berbagai elemen dalam memilih mahasiswa berprestasi.

Selanjutnya setelah diidentifikasi masalah dan
faktor-faktor yang digunakan sebagai dasar
pemecahannya, maka disusun rancang bangun sistem
yang akan digunakan sebagai alternatif pengambilan
keputusan. Rancang bangun ini kemudian dibuat
implementasinya dalam sebuah perangkat lunak yang
diharapkan memudahkan pemakainya untuk
mengaplikasikan sistem pendukung keputusan ini.

E. SUMBER DATA
Untuk dapat menghasilkan suatu informasi yang

baik, maka diperlukan juga data-data yang baik, karena
pada dasarnya merupakan hasil dari pengolahan data
yang diinput pada sistem. Dalam sistem pendukung
keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi ini data
dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian: yaitu data
internal, data eksternal dan data ekstraksi.

Data Internal, merupakan data yang berasal dari
dalam organisasi. Data internal diperoleh sistem proses
transaksi perusahaan atau organisasi. Pada sistem
pendukung keputusan ini yang dikategorikan sebagai
data internal adalah:
1. Syarat-syarat pemilihan mahasiswa berprestasi,
2. Data-data mahasiswa pemilihan mahasiswa

berprestasi.

Data Eksternal, merupakan data yang diperoleh
dari luar organisasi atau instansi namun tetap memiliki
pengaruh dalam menciptakan sistem pendukung
keputusan yang akan dibangun. Pada sistem pendukung
keputusan ini yang dikategorikan sebagai data eksternal
adalah Peraturan Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
terkait pemilihan mahasiswa berprestasi.

Data Ekstraksi, merupakan penggabungan dari
data internal dan data eksternal. Proses data ekstaksi
akan menghasilkan database sistem pendukung
keputusan. Data ekstraksi meliputi: import file,
meringkas menyaring dan menghasilkan laporan dari
data yang ada di database. Proses ekstraksi dikelola
dalam DBMS (Database Management System).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TAMPILAN FORM LOGIN
Berikut ini adalah implementasi dari form login,

dimana form ini digunakan oleh user untuk masuk ke
dalam aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan
mahasiswa berprestasi ini.
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Gambar 3.

B. FORM MENU UTAMA
Berikut ini adalah implementasi dari form utama,

dimana form ini berisi menu-menu yang ada dalam
aplikasi ini.

Gambar 3.2

C. FORM DATA MAHASISWA
Berikut ini adalah implementasi dari form data

mahasiswa, dimana form ini digunakan oleh admin
untuk mengolah data untuk mendapatkan data calon
mahasiswa berprestasi.

Gambar 3.3.

D. FORM PENGATURAN ASPEK DAN KRITERIA
Berikut ini adalah implementasi dari form

pengaturan aspek dan kriteria, yaitu pada form ini
admin menginputkan data aspek dan kriteria yang akan
digunakan pada sistem ini

Gambar 3.4.

E. FORM PENILAIAN
Berikut ini adalah implementasi dari form

penilaian, pada form ini admin menginputkan nilai
untuk masing-masing kriteriadari setiap calon
mahasiswa berprestasi.

Gambar 3.5.

F. FORM HASIL AKHIR
Berikut ini adalah implementasi dari form hasil,

dimana pada form ini ditampilkan hasil akhir dari
sistem pundukung keputusan ini. Dimana hasil tersebut
didasarkan pada data yang diinputkan oleh admin dan
pimpinan yang selanjutnya diproses dengan
menggunakan metode Profile Matching.

Hasil yang di tampilkan di urutkan dari rangking
terbesar sampai yang terkecil, sehingga calon
mahasiswa berprestasi dengan rangking paling besar
akan berada pada peringkat teratas.

Gambar 3.6.

G. FORM PENGATURAN CORE DAN SECONDARY
FACTOR

Berikut ini adalah impelementasi dari form
pengaturan Core dan Secondary Factor, form ini
berfungsi untuk menentukan presentase dari Core
Factor dan Secondary Factor yang akan digunakan
pada aplikasi ini.
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Gambar 3.7.

H. FORM PENGATURAN PRESENTASE ASPEK
Berikut ini adalah implementasi dari form

pengaturan presentase aspek, form ini berfungsi untuk
menentukan presentase aspek dari setiap aspek.

Gambar 3.8.

I. FORM PENGATURAN JUMLAH ALTERNATIF
Berikut ini adalah implementasi dari form jumlah

alternatif, form ini berfungsi untuk menentukan jumlah
alternatif yang akan di ambil.

Gambar 3.9.

J. LAPORAN
Berikut ini adalah implementasi dari laporan

yang telah di rancang sebelumnya, pada laporan ini di
tampilkan hasil akhir dari sistem ini yang telah siap
cetak. Dimana hasil akhir ini didasarkan perhitungan
yang telah dilakukan dengan menggunakan metode
profile matching.

Gambar 3.9.

K. Hasil Penelitian
Pada penelitian ini hanya menggunakan 5 data

calon mahasiswa berprestasi sesuai dengan kriteria
yang telah di tetapkan, dengan data sebagai berikut :

TABEL I. GAP KRITERIA

No Mahasiswa

a1 a2 a3 a4

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8

1 A 8 9 8 7 9 7 8 8

2 B 9 8 8 9 7 8 8 9

3 C 7 7 8 9 10 9 9 9

4 D 9 8 10 9 9 8 8 9

5 E 8 8 9 9 10 9 8 9

Profil MBP 9 9 9 9 9 9 9 9

1 A -1 0 -1 -2 0 -2 -1 -1

2 B 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 0

3 C -2 -2 -1 0 1 0 0 0

4 D 0 -1 1 0 0 -1 -1 0

5 E -1 -1 0 0 1 0 -1 0

Keterangan :
k1 : Makalah a1 = Karya Tulis Ilmiah
k2 : Presentase a2 = Kegiatan Ekstrakurikuler
k3 : Dokumen a3 = Bahasa Inggris
k4 : Wawancara a4 = Kepribadian
k5 : Ringkasan
k6 : Presentasi dan Diskusi
k7 : Psikotes
k8 : IPK

Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa profil
mahasiswa berprestasi untuk setiap kriteria yang
digunakan adalah sebagai berikut : (1) = 9, (2) = 9, (3)
= 9, (4) = 9, (5) = 9, (6) = 9, (7) = 9, (8) = 9.
Selanjutnya pada Tabel 3.2 nampak hasil perhitungan
gap untuk setiap alternatif, dengan cara mengurangkan
nilai profil mahasiswa dengan nilai profil mahasiswa
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berprestasi. Khusus untuk pemberian nilai mahasiswa
pada kriteria IPK ditentukan dengan cara sebagai
berikut :

TABEL II. PENENTUAN NILAI IPK

IPK Nilai
3.75-4.00 10
3.5-3.74 9
3.25-3.49 8
3.0-3.24 7
2.75-2.99 6
2.5-2.74 5
2.25-2.49 4
2-2.24 3
<2 2

Hasil akhir dari proses Profile Matching adalah
rangking dari mahasiswa berprestasi. Pada tahap ini
untuk melakukan perhitungan penentuan rangking
maka nilai total aspek untuk setiap alternatif dikalikan
dengan nilai presentase untuk tiap-tiap aspek, dimana
pada sistem ini digunakan nilai presentase aspek
sebagai berikut :

1. Karya Tulis Ilmiah (NKT) 30%
2. Ekstrakurikuler (NE) 20%
3. Bahasa Inggris (NBI) 30%
4. Kepribadian (NK) 20%
Nilai presentase untuk masing-masing aspek

diatas sengaja dibuat dinamis sehingga dapat
disesuaikan sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Berikut ini
adalah perhitungan penentuan rangking untuk setiap
alternatif.

Rangking=30%NKT+20%NE+30%NBI+ 20% NK

Dari hasil perhitungan nilai rangking diatas,
maka selanjutnya nilai rangking dari setiap alternatif di
urutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil.
Sehingga diperoleh urutan rangking dari sistem
pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi
ini seperti pada tabel 3.3

TABEL III. HASIL AKHIR PROSES PROFILE
MATCHING

No Mahasiswa
Hasil Akhir
(Rangking)

1 D 9.72
2 E 9.52
3 B 9.28
4 C 9.22
5 A 9.07

Sehingga Hasil akhir dari pengujian secara
konvensional dengan menggunakan metode profile
matching yang dilakukan terhadap 5 alternatif dan 8
kriteria seperti yang ada pada tabel 3.3 menunjukkan
bahwa alternatif mahasiswa D menempati peringkat
pertama dengan nilai ranking tertinggi sebesar 9.72
sedangkan peringkat kedua ditempati oleh alternatif
mahasiswa E dengan nilai rangking sebesar 9.52 dan
peringkat ketiga ditempati oleh alternatif mahasiswa B

dengan nilai rangking sebesar 9.28, dan peringkat
keempat ditempati oleh alternatif mahasiswa C dengan
nilai rangking sebesar 9.22 dan peringkat terakhir
ditempati oleh alternatif mahasiswa A dengan nilai
rangking sebesar 9.07 (Tabel 3.3)

Dari hasil pengujian tersebut kemudian di
bandingkan dengan hasil pengujian yang dilakukan
pada sistem yang telah dibuat dengan menggunakan
data yang sama. Hasil akhir dari pengujian yang
dilakukan pada sistem yang telah dibangun ternyata
juga menghasilkan urutan rangking yang sama serta
dengan nilai rangking yang sama pula (Gambar 3.9).

IV. KESIMPULAN

Secara umum, Sistem Pendukung Keputusan
Pemilihan Mahasiswa berprestasi yang dilakukan secara
manual di AMIK Cipta Darma Surakarta
memungkinkan terjadinya kesalahan serta kelalaian di
dalam menentukan mahasiswa berprestasi. Sehingga
membutuhkan aplikasi, yang mampu menangani
permasalahan tersebut secara efektif dan efisien.

Sistem Pendukung Keputusan ini menampilkan
rangking dari calon mahasiswa berprestasi sebagai
bahan pertimbangan dan dan alat bantu dalam
pengambilan keputusan untuk menentukan mahasiswa
berprestasi.

Proses dari penentuan rangking pemilihan
mahasiswa berprestasi yang dilakukan dengan
menggunakan metode profile matching, dimulai dengan
pembobotan kriteria kemudian perhitungan dan
pengelompokan core dan secondary factor,perhitungan
nilai total dan selanjutnya perhitungan penentuan
rangking.

Dengan adanya proses diatas maka dengan
adanya penelitian ini penulis membangun aplikasi
sistem pendukung keputusan dengan menerapkan
aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan
metode profile matching untuk memudahkan
sipengangambil keputusan dalam memilih mahasiswa
berprestasi serta dapat memilih mahasiswa berprestasi
sesuai dengan waktu yang ditentukan

Sistem ini hanya menjadi alat bantu bagi
pengambil keputusan, keputusan akhir tetap berada
ditangan pengambil keputusan

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan
kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai
berikut :

1. Pengembangan lebih lanjut terhadap sistem
adalah membangun sistem yang lebih user-
friendly dengan memperhatikan aspek-aspek
interaksi manusia dan komputer
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Abstrak---Proses seleksi karyawan untuk posisi jabatan
dalam manajemen cukup krusial, secara khusus untuk SMK
yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) ISO
9001:2008 dengan jabatan wakil manajemen mutu (WMM).
Kepala sekolah dalam hal ini adalah pimpinan, akan memilih
karyawan untuk posisi tersebut secara objektif dengan
mempertimbangkan banyak kriteria. Masalah timbul jika
terdapat lebih dari satu karyawan yang memiliki potensi dan
kualitas hampir sama. Pimpinan selaku pemegang kekuasaan
tertinggi akan mengalami kesulitan. Hal tersebut dapat diatasi
dengan memanfaatkan aplikasi perangkat lunak. Tujuan dari
studi ini adalah membuat prototype sistem pendukung
keputusan promosi jabatan pada SMK X dalam rangka
mengurangi subjektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan
dalam pemilihan karyawan untuk promosi jabatan
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)
berbasis website. Hasil dari studi ini aplikasi sistem pendukung
keputusan mampu membantu pimpinan dalam pengambilan
keputusan untuk promosi jabatan pegawai di SMK X secara
objektif.

Kata kunci----ISO 9001; Promosi Jabatan; Simple Additive
Weighting (SAW); sistem pendukung keputusan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu dan kualitas institusi pendidikan
disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sumber daya
manusia merupakan salah satu faktor internal yang sangat
penting dalam jalannya roda kegiatan institusi pendidikan.
Adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan
berpengaruh terhadap mutu dan kualitas sebuah institusi.
Manajemen sumber daya manusia di sebuah institusi memiliki
peran yang sangat vital. Dengan adanya manajemen yang baik
maka akan meningkatkan kualitas dan potensi dari sumber
daya manusia itu sendiri. Manajemen tersebut antara lain
perektrutan, penilaian kinerja, serta pemberian rewards sampai
dengan promosi jabatan.

Menurut Hasibuan (2002) salah satu tujuan dari promosi
jabatan adalah karyawan yang dipromosikan kepada jabatan
yang tepat, semangat kesenangan, dan ketenangannya dalam

bekerja semakin meningkat sehingga produktivitas kerjanya
semakin meningkat [1].

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan institusi
pendidikan yang memiliki sumber daya manusia yang terbagi
menjadi beberapa bagian antara lain manajemen, karyawan,
guru, dan siswa. Karena bagian manajemen memiliki
kedudukan yang penting dan vital, dibutuhkan sumber daya
yang berkualitas dan tepat untuk mengisi posisi tersebut.
Proses seleksi karyawan untuk posisi jabatan dalam
manajemen cukup krusial, secara khusus untuk SMK yang
sudah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) ISO
9001:2008 dengan jabatan wakil manajemen mutu (WMM).

SMK X merupakan salah satu institusi pendidikan yang
menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008.
Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang potensial,
berkualitas, dan tepat untuk menempati posisi wakil
manajemen mutu. Kepala sekolah dalam hal ini adalah
pimpinan, akan memilih karyawan untuk posisi tersebut secara
objektif dengan mempertimbangkan banyak kriteria. Namun,
bukan tidak mungkin unsur subjektivitas juga akan dilibatkan.
Jika unsur subjektivitas lebih dominan, maka kinerja karyawan
yang akan menduduki posisi tersebut cenderung kurang
efektif.

Objektivitas dalam pemilihan satu orang karyawan
cenderung lebih mudah. Masalah timbul jika terdapat lebih
dari satu karyawan yang memiliki potensi dan kualitas hampir
sama. Pimpinan selaku pemegang kekuasaan tertinggi akan
mengalami kesulitan. Hal tersebut dapat diatasi dengan
memanfaatkan aplikasi perangkat lunak. Dengan adanya
perangkat lunak khusus pendukung keputusan akan lebih
memudahkan pimpinan untuk menentukan pilihan.

Beberapa studi yang berkaitan tentang studi ini telah
dilakukan antara lain:

Penelitian Sabanayo (2014) dengan judul “Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik
Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)
Pada PT. Berkah Cahaya Muria Kudus”. Kesimpulan dari
studi ini adalah metode SAW dapat diterapkan dalam mencari
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alternatif pemilihan karyawan terbaik dalam sebuah
perusahaan [2].

Penelitian Pasaribu dan Iskandar (2015) dengan judul
“Sistem Pendukung Keputusan Promosi Jabatan Karyawan
dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Studi
Kasus Pada PT. Selular Global Net Medan”. Salah satu
kesimpulan dari studi ini adalah bobot alternatif tertinggi
dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan promosi
jabatan pada karyawan [3].

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan
studi dengan membuat sistem pendukung keputusan promosi
jabatan untuk pegawai di SMK X menggunakan metode
Simple Additive Weighting (SAW) berbasis website. Studi ini
bertujuan membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan
untuk promosi jabatan pegawai di SMK X secara objektif.
Pertimbangan aplikasi yang yang dibuat berbasis web adalah
agar dapat diakses dimana saja dan kapan saja

II. METODE

Metode studi yang digunakan adalah action research atau
studi tindakan. Penelitian tindakan sebagai sebuah metode
studi, didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat
secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil
interaksi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci
terhadap konteks masalahnya [4].

A. Alur Studi

Alur Studi disesuaikan dengan metode action research
yang dikemukakan oleh [4], terdiri dari lima tahapan:
1. Diagnosing

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah terhadap
permasalahan pokok yang ada berkaitan dengan sistem
promosi jabatan tingkat manajemen di SMK X. Pada tahap ini
juga dilakukan penentuan metode studi, perumusan masalah,
serta pengelompokan data untuk digunakan pada metode
SAW.
2. Action Planning

Pada tahap ini disusun perencanaan tentang studi,
penentuan alur studi, pengumpulan data studi, analisis data
dan implementasi analisis data menggunakan metode SAW.
3. Action Taking

Pada tahap ini dilakukan analisa sistem, pembuatan
flowmap, perancangan UML, pemodelan data, perancangan
basis data, pembuatan desain sistem, pembuatan prototype.
4. Evaluating

Pada tahap ini dilakukan evaluasi atau testing terhadap
prototype yang dibuat.
5. Learning

Tahap ini merupakan implementasi dari prototype yang
telah dibuat dan pembelajaran kepada stakeholder terkait.

B. Jenis Data

Adapun data dalam studi ini terdiri dari dua jenis, yaitu:
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari
obyek studi atau merupakan data yang berasal dari

sumber asli atau pertama [5]. Data primer dalam studi ini
antara lain:
a) Data kriteria untuk promosi jabatan yang telah

berjalan.
b) Proses bisnis sistem promosi jabatan yang telah

berjalan.
c) Data kriteria untuk promosi jabatan dengan metode

SAW.
d) Proses bisnis sistem promosi jabatan yang akan

dikembangkan.
e) Perangkat keras (hardware).
f) Perangkat lunak (software).

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara
langsung dari obyek studi, melainkan data yang berasal
dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain [5].
Data sekunder dalam studi ini antara lain:
a) Data guru dan karyawan
b) Literatur dan dasar teori yang berhubungan dengan

studi.
c) Data penilaian karyawan sebelumnya.
d) ISO 9001:2008.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada studi ini terdiri dari
dua cara, yaitu:

1. Wawancara
Dilakukan secara langsung kepada stakeholder terkait. Dalam
hal ini adalah kepala sekolah selaku pimpinan di SMK X.
2. Observasi
Dilakukan secara langsung di obyek studi untuk mengamati
proses penilaian kinerja dan sistem promosi jabatan di SMK
X.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah Simple
Additive Weighting (SAW). SAW merupakan metode
penjumlahan terbobot, dengan konsep dasar mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif
pada semua kriteria [6].

Adapun langkah-langkah penggunaan metode SAW adalah
sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan
pengambilan keputusan, Ci

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap
kriteria.

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci),
kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan
persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut (atribut
keuntungan maupun atribut biaya) sehingga diperoleh
matriks ternormalisasi R.

4. Hasil akhir diperoleh dari setiap proses perankingan yaitu
penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R
dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar
yang dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi.

E. Metode Pengembangan Sistem
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Metode pengembangan sistem yang digunakan pada studi
ini adalah prototype. Metode ini merupakan salah satu metode
yang paling banyak digunakan dalam pengembangan
perangkat lunak.

“Evolutionary models are iterative, they are characterized
in a manner that enables you to develop increasingly more
complete versions of the software. In the paragraphs that
follow, I present two common evulutionary process models
Prototyping.” [7]

Gambar 1. Model Prototype [7]

Tahapan dalam metode prototype adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan kebutuhan
Client dan developer secara bersama-sama
mendefinisikan seluruh kebutuhan perangkat lunak.

2. Membangun Prototype
Membuat perancangan perangkat lunak sementara
(sebagai contoh membuat format input dan output).

3. Evaluasi Prototype
Evaluasi diperlukan agar dapat diketahui apakah
program yang dibuat sesuai dengan keinginan client. Jika
sudah sesuai, lanjut tahap 4. Jika belum sesuai, prototype
akan diulangi mulai dari langkah 1 dan 2 lagi.

4. Koding Prototype
Prototype yang telah disepakati akan di tindak lanjuti ke
dalam bahasa pemrograman. Dalam studi ini, prototype
berbasis website.

5. Uji Sistem
Melakukan uji perangkat lunak sebelum siap untuk
digunakan.

6. Evaluasi Sistem
Client melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah
jadi apakah sesuai dengan yang inginkan atau belum.
Jika sudah langkah 7 langsung dilakukan, jika belum
kembali ke langkah 4.

7. Menggunakan Sistem
Perangkat lunak yang telah dibuat siap untuk digunakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan Sistem
Dalam studi ini analisis kebutuhan sistem terbagi menjadi

empat bagian, yaitu: analisis kebutuhan fungsional, analisis
kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan perangkat keras
(hardware), analisis kebutuhan perangkat lunak (software).

1. Analisis Kebutuhan Fungsional
Prototype yang dibuat diharapkan memiliki kemampuan
sebagai berikut:
a) Sistem dapat melakukan manajemen data calon
b) Sistem dapat melakukan manajemen data kriteria
c) Sistem dapat melakukan manajamen data matriks

kriteria
d) Sistem dapat secara otomatis melakukan penilaian

berdasarkan metode SAW.
2. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Secara umum analisis kebutuhan non fungsional sistem
dalam studi ini dapat dilihat pada tabel I di bawah ini:

TABEL I. ANALISIS KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL
Deskripsi Kebutuhan Non Fungsional

Prototype yang dibuat berbasis website.
Prototype yang dibuat user friendly dan mudah digunakan.
Response time tidak lebih dari 1 menit.
Untuk keamanan, prototype diberikan hak akses dan database
dipassword.

Sumber: Data Primer, Diolah

3. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)
Kebutuhan perangkat keras (hardware) minimal untuk
prototype ini dapat dilihat pada tabel II di bawah ini:

TABEL II. ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS

Perangkat keras yang ada di SMK X sudah memenuhi
kebutuhan minimum dalam pengaplikasian prototype.

4. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)
Kebutuhan perangkat lunak (software) untuk prototype
ini dapat dilihat pada tabel III di bawah ini:

TABEL III. ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK
Software Keterangan

Sistem Operasi Windows 7
Office Office 2007
XAMPP Web server
MySQL Database
Web Browser Menampilkan prototype

Perangkat Keterangan
Processor Intel Pentium IV 2,66 MHz
Memori RAM 512 MB
Harddisk 80 GB
Monitor -
Keyboard -
Mouse -
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Kebutuhan perangkat lunak (software) pada SMK X
sudah memenuhi kebutuhan minimum untuk
menjalankan prototype.

B. Perancangan UML

Unified Modeling Language (UML) adalah metode
pemodelan secara visual sebagai sasaran untuk
memvisualisasikan, menspesifikasi, membangun, dan
mendokumentasikan dari sebuah pengembangan sistem
perangkat lunak berbasis orientasi objek. UML
mendefinisikan pengembangan perangkat lunak.

Ada banyak diagram UML. Salah satu yang sering
digunakan adalah Use Case Diagram. Diagram ini membantu
dalam menyusun kebutuhan sebuah sistem,
mengkonsultasikan hasil kepada client, merancang test case
untuk semua fitur yang ada pada sistem yang dibuat.

Gambar di bawah ini merupakan salah satu Use Case
Diagram untuk aktor administrator.

Gambar 2. Use Case Diagram Administrator

Penjelasan dari Use Case Diagram di atas dapat
dilihat pada tabel IV di bawah ini:

TABEL IV. PENJELASAN USE CASE DIAGRAM
Nama Use Case Keterangan

Manajemen Pengguna Berfungsi untuk melakukan
manajemen terhadap pengguna sistem
yang akan dibuat. Administrator bisa
melakukan lihat, penambahan,
perubahan, dan penghapusan data
pengguna

Manajemen Kriteria Berfungsi untuk melakukan
manajemen kriteria. Administrator
bisa melakukan lihat,penambahan,
perubahan, dan penghapusan data
kriteria

Manajemen Calon Berfungsi untuk melakukan
manajemen calon pegawai yang akan
dapat promosi jabatan. Administrator
bisa melakukan lihat, penambahan,
perubahan, dan penghapusan data
calon

Penilaian Berfungsi untuk menghasilkan
rekomendasi calon terbaik untuk
promosi jabatan. Administrator bisa
melakukan generate secara otomatis,
maupun aksi lainnya.

Selain Use Case Diagram, pada studi ini juga dibuat suatu
Activity Diagram. Diagram ini berfungsi untuk
menggambarkan aliran fungsionalitas suatu sistem. Selain itu,
diagram ini juga berfokus pada Use Case Diagram.

Berikut ini adalah beberapa Activity Diagram dari sistem
yang dibuat:

1. Activity Diagram Login Admin

Gambar 3. Activity Diagram Login Admin
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2. Activity Diagram Manajemen Kriteria

Gambar 4. Activity Diagram Manajemen Kriteria

C. Entity Relationship Diagram (ERD)

Penelitian ini membuat model data sebagai sarana untuk
validasi basis data. Adapun sekilas Entity Relationship
Diagram (ERD) dalam studi ini adalah sebagai berikut:

calon

nilai kriteria

memiliki

memiliki

n_peg_id n_kriteria

n_nilai

peg_id peg_nama

kriteria k_bobot

k_keterangan

Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD)

D. Perancangan Basis Data

Tabel di bawah ini adalah salah satu dari rancangan basis
data untuk sistem yang akan dibuat:

TABEL V. RANCANGAN TABEL KRITERIA
Kolom Tipe Keterangan

kriteria Varchar(30) PK
bobot Tinyint(3) -
keterangan Varchar(255) -

E. Implementasi

1. Halaman Control Panel Sistem

Gambar 6. Control Panel Sistem
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2. Halaman Tambah Data Kriteria

Gambar 7. Halaman Tambah Data Kriteria

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari studi di atas, dapat disimpulkan
bahwa dengan adanya aplikasi sistem pendukung
keputusan membantu pimpinan dalam pengambilan
keputusan untuk promosi jabatan pegawai di SMK X
secara objektif. Selain itu, aplikasi yang berbasis web
dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

V. SARAN

Berdasarkan hasil studi, pembahasan dan kesimpulan maka
peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu ditambah kalkulasi validasi pembobotan secara
khusus, yang dapat mencegah jumlah bobot keseluruhan
melebihi 100%.

2. Perlu adanya tambahan kriteria agar proses penilaian lebih
akurat lagi.
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Abstrak- Kepuasan pengguna adalah suatu keadaan 

dimana keinginan, harapan dan kebutuhan penggunna 

dipenuhi.Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

pengguna.Untuk itu kepuasan pengguna perlu mendapat 

perhatian, khususnya pada STMIK Amikom Purwokerto yang 

merupakan salah satu perguruan tinggi di bidang teknologi dan 

sistem informasi. Hal ini dikarenakan dengan memperhatikan 

kepuasan pengguna ini, diharapakan loyalitas terhadap lembaga 

juga akan semakin meningkat.  Pada penelitian ini judul yang 

diambil adalah “ANALISIS KINERJA SISTEM INFORMASI 

DAN KEPUASAN PENGGUNA DENGAN PENDEKATAN 

STRUCTURAL EQUATION MODELING”.Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kinerja sistem informasi dan 

kepuasan pengguna dengan pendekatan Structural Equation 

Modeling.Peneliti memutuskan untuk mengambil sampel 

sebanyak 100 responden.Untuk menguji model digunakan 

analisis SEM.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten, 

keakuratan, format, kemudahan dan ketepatan mempunyai 

pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. 

 
Kata Kunci : Kinerja Sistem Informasi, Kepuasan Pengguna, 

Structural Equation Modeling 

I.PENDAHULUAN 

Sistem informasi di organisasi dapat dikatakan memiliki 

nilai strategis apabila sistem tersebut dapat menunjang 

keberhasilan meningkatkan kinerja organisasi. Sistem 

informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe 

Davis (1999), suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi bersifat menajerial, dan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan [1]. 

Penelitian berkaitan dengan kepuasan pengguna telah 

dilakukan oleh beberpa peneliti diantaranya adalah 

Montazemy (1988); atau Bailey & Pearson (1983), Edstrom 

(1977), Ives, Olson &Baroudi (1983), Pearson (1977), dan 

Treacy (1985) dalam Tait & Vessey (1988) menyatakan 

kepuasanpengguna informasi (User Information 

Satisfaction/UIS) dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan 

sistem[2].Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan sistem (system use) dan kepuasan 

penggunainformasi (User Information Satisfaction/UIS) 

adalah tolok ukur keberhasilan sistem informasi. 

Keduakonstruk tersebut (Penggunaan Sistem dan Kepuasan 

Pengguna) telah digunakan dalam riset sisteminformasi 

sebagai pengganti (surrogate) untuk mengukur kinerja 

(performance) sistem informasi[3];[4];[5].(Montazemi, 

1988;Choe, 1996; Soegiharto, 2001). 

Penelitian Soegiharto (2001) mendapati hasil bahwa 

satu-satunya hubungan yang positif signifikanadalah antara 

keterlibatan pengguna dengan penggunaan sistem. Variabel-

variabel lainnya tidakmenunjukkan hubungan dengan kinerja 

sistem informasi. Selain itu didapatkan hubungan signifikan 

negatif antaraukuran organisasi dengan kinerja sistem 

informasi, dan hubungan signifikan negatif antara formalisasi 

pengembangansistem informasi dengan penggunaan sistem. 

Temuannya tersebut sebagian mendukung dan sebagian 

kontradiktifdengan dengan hasil-hasil penelitian sejenis[5]. 

Penelitian ini pengembangan dari hasil penelitian Ilias 

tahun 2008 tentang pengaruh konten, akurasi, format, 

kemudahan penggunaan dan ketepatan waktu terhadap 

penggunaan sistem. Selain itu penelitian ini juga untuk 

mengisi perbedaan penelitian diatasyaitu tentang pengaruh 

kinerja sistem informasi terhadap kepuasan pengguna[6]. 

. 
II. TEORI 

A. Kinerja Sistem Informasi 

Model evaluasi EUCS ini dikembangkan oleh (Dool 

& Torkzadeh 1991). Model ini lebih menekankan 

kepuasan (satisfaction) pengguna akhir terhadap aspek 

teknologi, dengan menilai isi, keakuratan, format, waktu, 

dan kemudahan penggunaan dari sistem. model ini telah 

banyak diujicobakan oleh peneliti lain untuk menguji 

reliabilitas dan hasilnya menunjukan tidak ada perbedaan 

bermakna meskipun instrumen ini diterjemahkan dalam 

berbagai bahasa yang berbeda [7]. Kepuasan pengguna 

komputer menurut Doll & Torkzadeh : 

a. Dimensi Content yaitu mengukur kepuasan pengguna 

ditinjau dari sisi isi dari suatu sistem. isi dari sistem 

biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan 

oleh pengguna sistem dan juga informasi yang 

dihasilkan oleh sistem. 

b. Dimensi Accuracy, kepuasan pengguna dari sisi 

keakuratan data ketika sistem menerima input 

kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

c. Dimensi Format mengukur kepuasan pengguna dari 

sisi tampilan Program Aplikasi itu sendiri  

d. Dimensi Ease Of Use, kepuasan pengguna dari sisi 

kemudahan pengguna atau user friendly dalam 

menggunakan sistem seperti proses memasukan data, 
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mengolah data dan mencari informasi yang 

dibutuhkan. 

e. Dimensi Timeliness yaitu mengukur kepuasan 

pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam 

menyajikan atau menyediakan data informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

 

H1 :Konten mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H2 :Keakuratan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H3 :Format mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H4 :Kemudahan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

H5 :Ketepatan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna 

 
III. METODELOGI 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

teknik informatika STMIK Amikom Purwokerto  yang 

berjumlah 2.756 mahasiswa.  Metode pengambilan sampel 

yang digunakan adalah porpusive sampling, kriteria yang 

digunakan adalah mahasiswa semester 3 ke atas dan telah 

menerima pelayanan sistem informasi akademik. Penentuan 

jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin[8] : 

n = 
21 Ne

N

  

Dari rumus tersebut didapatkan ukuran sampel minimum 

sebagai berikut: 

97 menjadi dibulatkan 96,63   
29,67

2867
  n  

0,1) x (2867    1

2867
 n  

2






 

Peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 

100 responden.  Alat analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Structural Equation Modeling[9]. 

 

 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Full Model SEM  

 

B. Goodness-of-Fit dan Analisis Structural Modelling 

dengan Full Model 
 

Uji terhadap kesesuaian model menunjukkan bahwa 

model ini sesuai atau fit terhadap data yang digunakan 

dalam penelitian. Hal ini terlihat dari indeks RMSEA, 

CMIN/DF GFI, Probability, AGFI, TLI dan CFI diterima 

secara marginal. Secara keseluruhan, uji kesesuaian 

model dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.Uji Kesesuaian Model 

Goodness of fit  

Index 
Cut of Value 

Hasil  

Analisis 

Evaluasi  

Model 

X2Chi-Square Diharapkan kecil 543,150 - 

Probability  0,05 0,000 - 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,358 Baik 

GFI  0,90 0,734 Marginal 

AGFI  0,90 0,691 Marginal 

TLI  0,95 0,708 Marginal 

CFI  0,94 0,731 Marginal 

RMSEA ≤ 0,08 0,060 Baik 

 

1. Nilai X2chi-square yang dihasilkan adalah 543,150, 

nilai tersebut diterima secara marginal, karena 

Gambar 2. Analisis Full Model 

Konten 

Keakuratan 

Format 

Kemudahan 

Ketepatan 

Kepuasan 

Pengguna 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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menghasilkan probability level sebesar 0,000 (kurang 

dari 0,05). Sehingga hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan antara matriks kovarian 

populasi yang diestimasi dengan matriks kovarian 

sampel, diterima. Jadi model yang dihipotesiskan 

sesuai dengan data.  

2. Probability 

Nilai probability yang dihasilkan adalah 0,000 

kurang dari nilai cut-of valuesnya sebesar 0,05. 

Tetapi nilai ini masih dapat diterima dan model dapat 

diterima walaupun secara marginal. Hal ini 

mengindikasikan tidak adanya perbedaan yang 

signifikan antara matriks kovarian data dan matriks 

kovarian yang diestimasi.  

3. CMIN/DF (The Minimum Sample Of Discrepancy 

Funtion Devide with Degree of Freedom) 

Nilai CMIN/DF yang dihasilkan adalah 1,358 lebih 

kecil dari 2 yang mengindikasikan accptable fit 

antara model dengan data dapat diterima dengan 

kategori baik.  

4. GFI (Goodness-of-Fit Index) 

Nilai GFI yang dihasilkan sebesar 0,734 kurang dari 

nilai cut of valuenya sebesar 0,90. Nilai tersebut 

masih dapat diterima dan model dapat diterima 

walaupun dengan kategori marginal, karena nilai 

tersebut berada dalam rentang 0,5 - 0,89. Nilai GFI 

ini menunjukkan proporsi tertimbang dari varians 

dari matriks kovarian sampel yang dijelaskan oleh 

matriks populasi yang diestimasikan.  

5. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Indeks) 

Nilai AGFI yang dihasilkan sebesar 0,691 kurang 

dari nilai cut-of valuenya sebesar 0,90. Nilai tersebut 

masih dapat diterima dan model dapat diterima 

walaupun secara marginal, karena nilai yang 

dihasilkan berada pada rentang 0,5 - 0,89. Nilai AGFI 

ini menunjukkan proporsi tertimbang dari varians 

dalam matriks sampel yang dijelaskan oleh matriks 

populasi yang diestimasikan. 

6. TLI (Tucker Lewis Index) 

Nilai TLI yang dihasilkan sebesar 0,708 kurang dari 

nilai cut-of valuenya sebesar 0,95. Nilai tersebut 

masih dapat diterima dan model dapat diterima 

walaupun dengan kategori marginal, karena berada 

pada rentang               0,5 - 0,94. Nilai TLI 

merupakan indeks yang membandingkan sebuah 

model yang diuji terhadap sebuah baseline model.  

7. CFI (Comparative Fit Index) 

Nilai CFI yang dihasilkan sebesar 0,731 kurang dari 

nilai cut-of valuenya sebesar 0,94. Nilai tersebut 

masih dapat diterima dan model dapat diterima 

walaupun dengan kategori marginal, karena nilai 

yang dihasilkan berada pada rentang 0,6 - 0,93. Nilai 

CFI merupakan indeks yang membandingkan sebuah 

model yang diuji terhadap sebuah baseline model. 

8. RMSEA (The Root Mean Square Error of 

Approximation) 

Nilai RMSEA yang dihasilkan adalah 0,060, hal 

tersebut menunjukkan sebuah close fit dari model 

berdasarkan degree of freedom dan hal ini juga 

mengindikasikan kelayakan dari error of 

approximation. 

 

 

C. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam model ini, perlu diuji 

hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien regresi 

antar hubungan adalah sama dengan nol melalui uji-t yang 

lazim dalam model-model regresi [9]. 

Tabel 2.StandarizedRegression Weight untuk Hipotesis 

Penelitian 

Variabel C.R. t tabel 

Kepuasan_Pengguna <- Konten  2,004 1,986 

Kepuasan_ Pengguna <- Keakuratan 2,005 1,986 

Kepuasan_ Pengguna <- Format  1.521 1,986 

Kepuasan_ Pengguna <- Kemudahan  2.393 1,986 

Kepuasan_ Pengguna <- Ketepatan 2.045 1,986 

 

Adapun pembahasan hasil pengujian hipotesis 

berdasarkan Tabel 2 adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis Pertama  

Berdasarkan Tabel 2, melalui pengamatan terhadap 

nilai critical ratio (C.R) dapat diketahui bahwa 

koefisien regresi secara signifikan tidak sama dengan 

nol, hal ini ditunjukkan oleh nilai critical ratio atau 

C.R untuk pengaruh variabel konten terhadap 

kepuasan pengguna lebih besar dari nilai ttabel (2,004 

 1,986), karena itu hipotesis nol bahwa regression 

weight adalah sama dengan nol dapat ditolak dan 

hubungan kausalitas dalam model dapat diterima. 

Dengan demikian, maka hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa konten mempunyai pengaruh 

yang positif signifikan terhadap kepuasan pengguna, 

diterima. 

2. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa nilai 

critical ratio (C.R) untuk pengaruh variabel 

keakuratan terhadap kepuasan pengguna lebih besar 

dari nilai ttabel, (2,005 > 1,986). Oleh karena itu, 

hipotesis nol bahwa regression weight adalah sama 

dengan nol dapat ditolak dan hubungan kausalitas 

dalam model dapat diterima. Dengan demikian, maka 

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa keakuratan 

mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kepuasan pengguna, diterima. 

3. Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa nilai critical 

ratio (C.R) untuk pengaruh variabel format terhadap 

kepuasan pengguna lebih besar dari nilai ttabel (1,521 

< 1,986), karena itu hipotesis nol bahwa regression 

weight adalah sama dengan nol diterima dan 

hubungan kausalitas dalam model tidak diterima. 
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Dengan demikian, maka hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa formatmempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap kepuasan pengguna, 

ditolak. 

4. Hipotesis Keempat  

Berdasarkan Tabel 2, melalui pengamatan terhadap 

nilai critical ratio (C.R) dapat diketahui bahwa 

koefisien regresi secara signifikan tidak sama dengan 

nol, hal ini ditunjukkan oleh nilai critical ratio atau 

C.R untuk pengaruh variabel kemudahan terhadap 

kepuasan pengguna lebih besar dari nilai ttabel (2,393 

1,986), karena itu hipotesis nol bahwa regression 

weight adalah sama dengan nol dapat ditolak dan 

hubungan kausalitas dalam model dapat diterima. 

Dengan demikian, maka hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa kemudahanmempunyai pengaruh 

yang positif signifikan terhadap kepuasan pengguna, 

diterima. 

5. Hipotesis Kelima 

Berdasarkan data pada Tabel 2, diketahui bahwa nilai 

critical ratio (C.R) untuk pengaruh variabel 

ketepatan terhadap kepuasan pengguna lebih besar 

dari nilai ttabel (2,045 > 1,986). Oleh karena itu, 

hipotesis nol bahwa regression weight adalah sama 

dengan nol dapat ditolak dan hubungan kausalitas 

dalam model dapat diterima. Dengan demikian, maka 

hipotesis kelima yang menyatakan bahwa ketepatan 

mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kepuasan pengguna, diterima. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka 

kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Konten mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi 

STMIK Amikom Purwokerto. 

2. Keakuratan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi STMIK Amikom Purwokerto. 

3. Format tidak mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi STMIK Amikom Purwokerto. 

4. Kemudahan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi STMIK Amikom Purwokerto. 

5. Ketepatan mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pengguna sistem 

informasi STMIK Amikom Purwokerto. 

 

B. Saran 

Dalam penerapan penelitian ini peneliti memberikan 

saran antara lain peningkatan kinerja sistem informasi 

dapat dilakukan melalui perbaikan konten, keakuratan, 

format, format dan kemudahan yang ada pada sistem 

akademik STMIK Amikom Purwokerto.  Untuk peneliti 

berikutnya diharapkan dapat mengisi kesenjangan dari 

temuan penelitian ini, seperti penggunaan alat analisis 

yang berbeda atau pada sasaran mahasiswa non 

komputer. 
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Abstrak— Pengrajin di kelurahan Pasir Kidul di wadahi 

dalam Paguyuban SIMBA. Pada Paguyuban Simba tersebut 

memiliki masalah dimana terjadi penumpukan barang 

dikarenakan produksi banyak, namun permintaan sedikit. Hal 

tersebut dikarenakan permintaan pasar produk didominasi dari 

kota-kota sekitar. Pada saat tim peneliti melakukan survey, 

Paguyuban SIMBA belum memiliki website. Data pencarian 

yang berkaitan dengan kerajinan alas kaki yakni sepatu melalui 

mesin pencari Google di Indonesia dalam 12 bulan terakhir rata-

rata mencapai 60.500 pencarian, sedangkan pencarian sandal 

mencapai angka 9.900 pencarian. Melihat potensi tersebut, tim 

peneliti mengajukan penelitian untuk membuat website sebagai 

media promosi dan memenangkan persaingan dalam mesin 

pencari Google. Untuk memenangkan persaingan peringkat 

website pada mesin pencari Google, dapat menggunakan teknik 

Search Engine Optimization (SEO). Dalam publikasi ini, peneliti 

fokus kepada pembahasan SEO On Page. Hal tersebut yang 

menjadi fokus tim peneliti untuk membuat website promosi dan 

mengimplementasikan teknik SEO  pada Paguyuban pengrajin 

alas kaki SIMBA. Dalam menerapkan SEO  On Page, tim 

peneliti menggunakan tools Google Trends dan Google Keywords 

Planner. 

Kata Kunci— Pembuatan Website; Penerapan Teknik SEO; 

Pengrajin Alas Kaki; Website Promosi; Google Trends; Google 

Keyword Planner 

I. PENDAHULUAN 

Kelurahan Pasir Kidul terletak di Kecamatan Purwokerto 
Barat Kabupaten Banyumas. Kelurahan pasir kidul merupakan 
sentra kerajinan alas kaki yang tentu saja aneka produk yang 
dihasilkan yaitu alas kaki berupa sepatu dan sandal. 
Berdasarkan pendataan Dinas Industri, Perdagangan dan 
Koperasi (Dinperidagkop Kab. Banyumas Februari 2013 
jumlah pengrajin alas kaki di kelurahan pasir kidul sebanyak 
16 pengrajin. Nilai total investasi pengrajin mencapai 
493.000.000 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) 

dengan rata-rata investasi 30.810.000 (tiga puluh juta delapan 
ratus sepuluh ribu rupiah). Tenaga kerja yang diserap 
sebanyak 498 orang. Tenaga kerja tersebut terdiri dari laki-laki 
398 orang dan perempuan 200 orang. Total produksi per tahun 
mencapai 139.058 (seratus tiga puluh Sembilan ribu lima 
puluh delapan) kodi dengan nilai produksi per tahun sebanyak  
Rp 24.228.619.500 (Dua puluh empat milyar dua ratus dua 
puluh delapan enam ratus Sembilan belas ribu lima ratus 
rupiah).  

Di sisi lain, meskipun prospek usaha alas kaki cukup cerah 
dengan menyerap tenaga kerja mencapai 498 orang. Namun 
kenyataannya banyak pengrajin masih belum merasakan 
manisnya usaha kerja keras mereka, terutama pengrajin yang 
tiap harinya menghasilkan 3 – 5 kodi. Tiap kodi mereka hanya 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.000. Kemiskinan 
sangat terasa di kalangan pengrajin alas kaki. Menurut seorang 
pengrajin alas kaki H. Sudarso, banyak diantara pengrajin 
yang gulung tikar disebabkan karena masalah penumpukan 
barang yang dikarenakan produksi banyak, namun permintaan 
sedikit. Hal tersebut dikarenakan permintaan pasar produk 
didominasi dari kota-kota sekitar. 

Menurut [1] industri alas kaki adalah salah satu industri 
yang menjanjikan dimasa yang akan datang bagi pertumbuhan 
perekonomian Indonesia, karena industri ini adalah salah satu 
industri yang menjadi unggulan Indonesia. Setelah pemerintah 
menggalakkan ekspor dalam sektor non migas maka industri 
alas kaki merupakan salah satu alternatif yang menjanjikan 
dari berbagai komoditi lainnya dalam fenomena perekonomian 
dewasa ini. Adapun yang dimaksud alas kaki yaitu sepatu dan 
sandal. 

Berdasarkan data yang diambil dari [2], data pencarian 
tentang sepatu dalam 12 bulan terakhir melalui mesin pencari 
Google di internet memiliki rata-rata pencarian mencapai 
60.500 kali pencarian dan untuk sandal adalah sebanyak 9.900 
pencarian seperti terlihat pada gambar 1.1 berikut : 
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 Gambar 1. Data Pencarian dengan Kata Kunci “Sepatu” dan “Sandal” dalam 12 Bulan Terakhir di Indonesia [2] 

Menurut [3] dalam 12 bulan terakhir di Indonesia pencari 
sepatu yang tercatat di mesin pencari google adalah dari kota-
kota berikut : Jakarta, Kota Bekasi, Depok, Bandar Lampung,  

 

Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Bandung dan 
Medan. Sedangkan peminat sandal berasal dari kota-kota 
berikut : Jakarta, Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, 
Jember, Kediri, Depok, Malang dan Kota Bekasi. 

 

   Gambar 2. Data Kota Pencari Produk “Sepatu” dalam 12 Bulan Terakhir di Indonesia [3] 

  

   Gambar 3. Data Kota Pencari Produk “Sandal” dalam 12 Bulan Terakhir di Indonesia [3] 

Melihat potensi pencarian sepatu dan sandal menggunakan 
mesin pencari Google, tim peneliti optimis untuk dapat meraih 

pasar menggunakan teknik Search Engine Optimization (SEO) 
untuk meningkatkan penjualan pada produk kerajinan alas 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   200 



kaki sepatu dan sandal Paguyuban SIMBA. SEO  adalah 
teknik yang digunakan untuk memaksimalkan suatu website 
agar lebih dikenal atau lebih mudah dibaca oleh search engine 
untuk menaikkan peringkat pada mesin pencari sehingga 
banyak pengunjung. Menurut [4] ada 2 (dua) macam SEO  
yaitu SEO  On Page dan SEO  Off Page. SEO  On Page yaitu 
teknik melakukan optimasi dari dalam suatu website dengan 
jalan memodifikasi faktor-faktor tertentu dari bagian suatu 
website misalkan menentukan title, tag, content yang relevan 
dengan title dan lain-lain. Sedangkan SEO  Off Page 
merupakan teknik optimasi yang dilakukan dari luar bagian 
website dengan tetap mengacu pada algoritma search engine 
tertentu.  

Menurut [5], penerapan teknik SEO  bertujuan supaya 
mendapat posisi terbaik di Google, salah satunya dengan 
menanamkan backlink. Salah satu cara terbaik untuk membuat 
backlink adalah dengan menggunakan software GSA Search 
Engine Ranker atau biasa disingkat GSA SER, yakni software 
otomatis untuk mencari backlink dari berbagai macam 
platform. Mulai dari article directory, blog comment, forum, 
guest post, pingpack, trackback, web 2.0 hingga wiki. Agar 
lebih Optimal, Software GSA SER di install pada Virtual 
Private Server (VPS). 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Beberapa penelitian sebelumnya yang melandasi 
timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti untuk 
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang 
diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam 
pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian [6] memaparkan salah  satu cara untuk 
memastikan posisi pencarian pada mesin pencari Google  
adalah dengan mempunyai SEO  score yang tinggi. Dalam 
penelitian tersebut membuat Gunawan mengadakan 
percobaan terhadap hubungan SEO score dan ranking 
sebuah domain dalam mesin pencari. Percobaan dilakukan 
dalam kelas kuliah e-bisnis, dimana ada 6 kelompok 
dengan masing–masing domainnya yang kemudian 
dioptimalkan SEO nya. Hasil yang didapatkan sungguh 
mengejutkan, ternyata SEO score yang tinggi tidak 
menjamin ranking yang tinggi dan posisi puncak dari 
daftar sebuah mesin pencari. 

2. Penelitian [5] mengemukakan bahwa website yang ada di 
internet sekarang ini sudah sangat banyak dan akan terus 
bertambah dari waktu ke waktu. Untuk memudahkan 
mencari website yang ada di internet tersebut, diperlukan 
sebuah mesin pencari. Ada banyak jenis mesin pencari, 
namun hanya satu yang paling populer dan sering 
dikunjungi yaitu Google. Jumlah website yang telah 
diindeks oleh Google juga sangat banyak, bahkan 
mencapai jutaan. Hal ini tentu akan menimbulkan 
persaingan antara website yang memiliki tema dan 
pembahasan yang serupa serta memiliki kata kunci yang 
hampir mirip untuk berebut posisi teratas hasil pencarian 
atau SERP (Search Engine Result Page) di Google. 
Dengan diterapkan teknik SEO, maka usaha untuk 
mendapatkan posisi terbaik di Google SERP  akan lebih  
mudah. Untuk menerapkan teknik SEO  pada blog dengan 

tujuan supaya mendapat posisi terbaik di Google SERP, 
terlebih dahulu menentukan kata kunci yang diincar dan 
membuat blog serta mengatur blog tersebut supaya lebih 
SEO Friendly, kemudian akan menggunakan penerapan 
metode SEO  Onpage dan SEO Off Page untuk 
mendukung kinerja teknik SEO . Setelah melakukan 
implementasi dari kedua metode tersebut, akan diuji posisi 
blog pada Google SERP selama beberapa hari untuk 
mengetahui perkembangan dari teknik SEO tersebut. Hasil 
yang didapatkan yaitu posisi blog sebelum diterapkan 
teknik SEO  berada di halaman kedua Google SERP , 
namun setelah diterapkan teknik SEO  maka posisi blog 
perlahan membaik dan bahkan berada di posisi lima besar 
halaman pertama Google. Dapat disimpulkan bahwa 
penerapan teknik SEO  terbukti telah berjalan dengan baik. 

3. Penelitian [7] memaparkan bahwa kelompok usaha 
pemuda binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa 
Tengah  dalam proses pemasaran dan penjualan produk 
yang dihasilkan masih secara konvensional dengan 
membuka toko dan menunggu kunjungan langsung dari 
pembeli, mengikuti pameran-pameran atau expo yang 
dilakukan Dinpora Jateng, brosur dan broadcast pesan 
melalui BBM (blackberry messanger), hal tersebut 
mengakibatkan kurang optimalnya penyampaian informasi 
karena promosi yang dilakukan tidak menjangkau 
masyarakat yang berada jauh dari lokasi galeri 
pameran/toko mereka. Kesulitan lain yang dihadapi adalah 
ketika akan mempromosikan produk/jasa yang dimiliki ke 
internet mereka harus mem-posting berulang di berbagai 
media sosial dan jejaring sosial tidak dapat dilakukan 
dalam sekali posting. Tujuan  e-market online adalah 
sebagai upaya peningkatan pemasaran dan penjualan 
produk UMKM yang dihasilkan dengan konsep CMS 
(Content Management System) yang memberikan 
kemudahan dalam mengelola toko online yang di 
dalamnya terdapat fasilitas pengelolaan produk, melayani 
penjualan dan melakukan promosi produk terhubung 
langsung di facebook, twitter, blog, google+ serta 
memberikan fasilitas untuk optimalisasi halaman web 
dengan menggunakan teknologi SEO  (search engine 
optimation). Metode pengembangan aplikasi e-market 
online menggunakan metode rekayasa web (Web 
Engineering) yang meliputi tahap : customer 
communication, planning, modeling, construction dan 
delivery & feedback. 

4. Penelitian [8] mengemukakan bahwa internet dalam dunia 
bisnis telah berubah dari fungsi sebagai alat untuk 
pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat 
penentu strategi dalam bisnis di dunia internet seperti 
pemasaran dan penjualan. Sehingga pelaku bisnis pada 
internet harus cerdas memanfaatkan peluang yang ada. 
Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam memasarkan 
produk yaitu penentuan strategi dalam pemilihan kata 
kunci yang digunakan dalam penulisan promosi. Pemilihan 
kata kunci dapat dilakukan menggunakan mesin pencari 
Google sebagai pencatat pencarian untuk menentukan kata 
kunci yang sering digunakan oleh pencari 
produk/pengguna internet. Google Trends dapat 
dimanfaatkan untuk mencari kata kunci alternatif dengan 
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melihat perbandingan antara kata kunci satu dengan yang 
lain, mana yang lebih banyak digunakan oleh pengunjung 
pada saat mencari sebuah produk. Selain penggunaan kata 
kunci dalam melakukan promosi, kota target juga 
merupakan hal yang penting yang wajib diketahhui oleh 
pelaku usaha. Dengan menggunakan Google Trends 
permasalahan-permasalahan tersebut akan dapat 
diselesaikan sehingga pelaku usaha dapat menaikkan daya 
saingnya. 

Berdasarkan gagasan-gagasan, permasalahan-
permasalahan dan temuan-temuan pada penelitian-penelitian 

terdahulu, maka penulis memiliki ide untuk membangun 
sebuah sebuah website untuk memasarkan produk kerajinan 
alas kaki sepatu dan sandal Paguyuban SIMBA menggunakan 
metode SEO  agar dapat bersaing dengan kompetitor pada 
halaman mesin pencari Google. 

III. PEMBAHASAN 

Tahapan penelitian Penerapan Metode Search Engine 
Optimization (SEO) untuk Meningkatkan Penjualan pada 
Paguyuban Pengrajin Alas Kaki SIMBA Purwokerto, 
Banyumas tertera seperti pada gambar 4: 

  

Gambar 4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian Penerapan Metode Search Engine 
Optimization (SEO) untuk Meningkatkan Penjualan pada 
Paguyuban Pengrajin Alas Kaki SIMBA Purwokerto, 
Banyumas : 

1. Mencari rekaman data terkait alas kaki pada Google 
Suggest. 

Data pada Google suggest yang terkait alas kaki yaitu : 

a. sepatu handmade online 

b. sepatu handmade indonesia 

c. sepatu handmade wanita 

d. sepatu handmade kaskus 

e. sepatu handmade pria 

f. sepatu handmade terbaik 

g. sepatu handmade wanita murah 

h. sandal wanita 2016 

i. sandal wanita 

j. sandal ukir 

k. sandal pria 

 

2. Mencari rekaman data terkait alas kaki pada Google 
Trends. 

Data pencarian pada Google Trends terkait sandal dan 
sepatu yaitu : 

a. sandal sepatu 

b. sepatu 

c. sandal wanita 

d. sandal terbaru 

e. model sandal 

f. sandal anak anak 

g. sandal jepit 

h. sendal 

i. sandal sepatu wanita 

j. sepatu wanita 

k. model sandal 2016 

l. sandal terbaru 2016 

m. sandal wanita 2016 

n. sandal ukir 

o. harga sepatu 

p. sepatu terbaru 

q. sepatu wanita 

r. model sepatu 
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s. sepatu anak 

t. sepatu wanita terbaru 

3. Mencari rekaman data terkait alas kaki pada Google 
Keyword Planner. 

Data pencarian pada Google Keyword Planner terkait 
sandal dan sepatu yaitu : 

a. sepatu wanita 

b. model sepatu terbaru 

c. sepatu olahraga 

d. sepatu anak 

e. sepatu sport 

f. sepatu online 

g. model sepatu 

h. sepatu keren 

i. sepatu pria 

j. sepatu casual 

k. sepatu wanita terbaru 

l. sepatu kulit 

m. sepatu terbaru 

n. toko sepatu online 

o. sepatu murah 

p. sepatu sandal 

q. jual sepatu online 

r. harga sepatu 

s. sepatu wanita murah 

t. sepatu kerja wanita 

u. grosir sepatu 

v. toko sepatu 

w. model sepatu wanita 

x. grosir sepatu murah 

y. jual sepatu 

z. sepatu kerja 

aa. online shop sepatu 

bb. sepatu pria terbaru 

cc. pabrik sepatu 

dd. sepatu perempuan 

ee. sepatu wanita online 

ff. sepatu kerja pria 

gg. grosir sepatu wanita 

hh. sepatu original 

4. Merumuskan Kata Kunci untuk SEO On Page. 

Merumuskan Kata Kunci untuk SEO On Page didapatkan 
dari menggabungkan data pada Google Suggest, Google 
Trends dan Google Keyword Planner. Jika ada data yang 
sama maka dihilangkan. Total ada 55 daftar kata kuinci. 

5. Meletakkan kata kunci pada site title, tagline. 

Untuk lebih mudah terindex oleh mesin pencari Google, 
maka peletakan kata kunci pada website sangat diperlukan. 
Peletakan kata kunci akan lebih maksimal jika 
menggunakan longtail yaitu dengan cara menggunakan 
kombinasi kata kunci kedalam kalimat. Kalimat kalimat 
tersebut diletakkan pada site tilte dan tagline. Tabel 1 
berikut menunjukkan kata kunci yang ditempatkan pada 
site title dan tagline. 

Tabel 1. Meletakkan kata kunci pada site title, tagline 

Peletakan Kata kunci 

Site Title Simbandol (Paguyuban 
Simba) : Pabrik/produsen 
alas kaki sepatu dan 
sandal(sendal) handmade 
yang terbuat dari ban bodol 
(ban bekas) asli buatan 
Banyumas, Jawa Tengah, 
Indonesia 

Tagline Toko online shop yang 
menjual sepatu kerja, casual,  
olahraga/sport dan 
sandal/sendal jepit untuk 
anak-anak, pria dan 
wanita/perempuan dengan 
harga murah (grosir), model 
keren dan terbaru serta 
kualitas terbaik 

6. Meletakkan kata kunci pada konten artikel website. 

Selain peletakan kata kunci pada site title dan tagline, pada 
saat membuat konten artikel yang mengandung unsur kata 
kunci terkait agar lebih mudah terindeks oleh mesin pencari 
Google. 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian tentang penerapan metode Search Engine 
Optimization (SEO) untuk Meningkatkan Penjualan pada 
Paguyuban Pengrajin Alas Kaki SIMBA Purwokerto, 
Banyumas sudah sampai tahap penempatan kata kunci pada 
website (SEO on Page). Adapun peletakan kata kunci pada 
website www.simbandol.com pada Site Title adalah 
"Simbandol (Paguyuban Simba) : Pabrik/produsen alas kaki 
sepatu dan sandal(sendal) handmade yang terbuat dari ban 
bodol (ban bekas) asli buatan Banyumas, Jawa Tengah, 
Indonesia". Sedangkan Tagline pada www.simbandol.com 
yaitu "Toko online shop yang menjual sepatu kerja, casual,  
olahraga/sport dan sandal/sendal jepit untuk anak-anak, pria 
dan wanita/perempuan dengan harga murah (grosir), model 
keren dan terbaru serta kualitas terbaik". 
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Agar lebih maksimal, penelitian ini masih dilanjutkan pada 
metode SEO off page. 
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Abstrak - Usaha Kecil Menengah (UKM)
kota Pangkalpinang merupakan tulang
punggung perekonomian. Pada dasarnya,
pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)
melakukan proses berniaga secara
konvensional. Oleh sebab itu, penulis memiliki
inisiatif strategi untuk membantu pelaku UKM
untuk mempromosikan produk dengan
diterapkannya  suatu prototipe e-commerce,
dalam hal ini peneliti menggunakan konsep
Business Model Canvas (BMC). Dalam
melakukan analisis proses bisnis internal
menggunakan metode functional analysis,
analisis faktor eksternal dengan metode PEST
(politik, ekonomi, sosial, dan teknologi), analisis
model bisnis dengan Business Model Canvas
(BMC), perencanaan arsitektur IT
menggunakan metode Enterprise Architecture
Planning (EAP), teknik analisis dan
perancangan sistem menggunakan UML
Pengujian prototipe dilakukan dengan metode
Focus Group Discussion untuk pengujian
spesifikasi prototipe, sedangkan pengujian
kualitas prototipe menggunakan model ISO
25010 dengan 4 (empat) kriteria yaitu
Functional Suitability, Reliability, Operability,
dan Performance Efficiency. Hasil penelitian ini
adalah terbentuknya suatu prototipe e-
commerce berdasarkan konsep Business Model
Canvas (BMC) untuk meningkatkan daya saing
pada UKM kota pangkalpinang yang dapat
diakses kapan saja dan dimana saja.

Kata Kunci: UKM, E-commerce, Business
Model Canvas (BMC), EAP,
UML, Focus Group
Discussion, ISO 25010.

I. PENDAHULUAN
Kota Pangkalpinang merupakan daerah dari

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus
merupakan ibu kota Provinsi yang memiliki
banyak hasil produk unggulan. Usaha Kecil
Menengah (UKM) kota pangkalpinang sebagai
tulang punggung perekonomian di provinsi
kepulauan tersebut, dimana terdapat ratusan usaha
kecil menengah tumbuh setiap tahunnya. Pada
dasarnya, pelaku usaha kecil menegah (UKM)
melakukan proses berniaga secara konvensional
yang mencerminkan bahwa kota ini dalam proses
perkembangan terutama penggunaan teknologi
informasi dalam kegiatan bisnis. Pesatnya
perkembangan teknologi e-commerce dewasa ini
memungkinkan bahwa pelaku Usaha Kecil
Menengah (UKM) kota pangkalpinang melakukan
perubahan inovasi dengan suatu model bisnis yang
efisiensi, inovasi, serta efektifitas guna
meningkatkan daya saing.

Pada bagian pelaku usaha kecil menengah
(UKM)  terdapat masalah seperti kemampuan
dalam penggunaan teknologi, modal untuk
membangun e-commerce, tidak optimalnya
promosi produk yang dihasilkan dan tidak adanya
model atau prototipe e-commerce untuk acuan
bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM). Oleh
sebab itu, penerapan e-commerce berdasarkan
konsep Business Model Canvas (BMC) bagi
pelaku usaha kecil menegah produktif dimana
merupakan solusi tepat untuk meningkatkan daya
saing dan produktivitas. Berlatar belakang
permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah
(UKM) kota pangkalpinang diatas dan pentingnya
inovasi model bisnis untuk meningkatkan
kemampuan daya saing serta produktivitas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan
yang ada, maka  penulis mengidentifikasi masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Penggunaan e-commerce yang masih
rendah bagi pelaku UKM

2) Pada area pelaku UKM terdapat
masalah yaitu kegiatan bisnis masih bersifat
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konvensional dan tidak optimalnya promosi
produk unggulan yang dihasilkan.

3) Belum adanya strategi untuk mendesain
inovasi model bisnis yang benar-benar baru dan
inovatif untuk meningkatkan daya saing dan
produktivitas kegiatan bisnis.

4) Biaya untuk membuat website berbasis
e-commerce cukup tinggi bagi pelaku usaha kecil
menengah (UKM) kota pangkalpinang.

Ruang lingkup dari pembuatan prototipe e-
commerce berdasarkan konsep business model
canvas (BMC) dibatasi sebagai berikut:

1) Tahapan penelitian meliputi analisis
proses bisnis internal dan eksternal, merancang
inovasi model bisnis dengan business model
canvas (BMC), analisis spesifikasi kebutuhan,
pembuatan prototipe e-commerce dan pengujian
kualitas prototipe.

2) Model bisnis e-commerce yang
dibangun difokuskan bagi pelaku UKM guna
meningkatkan daya saing berdasarkan konsep
business model canvas (BMC).

3) Pada tahap analisis dan perancangan
menggunakan metode analisis dan perancangan
berorientasi obyek menggunakan unified
modelling language (UML).

Berdasarkan latar belakang yang ada,
identifikasi dan pembatasan masalah, maka
permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1) Bagaimana membangun suatu model
prototipe e-commerce yang memiliki interface
menarik sebagai media informasi dan layanan
pada UKM kota pangkalpinang dengan harga
terjangkau untuk meningkatkan daya saing dan
peluang pasar ?

2) Bagaimana rancangan model bisnis e-
commerce berdasarkan business model canvas ?

3) Bagaimana hasil pengujian spesifikasi
prototipe yang dilakukan dengan metode Focus
Group Discussion?

4) Bagaimana hasil pengujian kualitas
prototipe yang dibangun menggunakan ISO/IEC
25010 dengan 4 (empat) kriteria yaitu Functional
Suitability, Reliability, Operability, dan
Performance Efficiency?

II. PENELITIAN TERKAIT
Penelitian yang berjudul “analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi Pengadopsian
electronic commerce dan Pengaruhnya terhadap
kinerja perusahaan (studi pada perusahaan kecil
dan menengah di indonesia)”. Data yang diperoleh
dianalisa menggunakan Structural Equation
Modeling (SEM) dan diperoleh hasil bahwa
kompatibilitas, dukungan manajemen puncak,
kesiapan organisasional, dorongan eksternal,
manfaat yang dirasakan mempunyai pengaruh

positif signifikan terhadap pengadopsian e-
commerce, selain itu hasil analisa juga
menunjukkan bahwa pengadopsian e-commerce
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja perusahaan [17].

Penelitian yang berjudul “Studi
Pendahuluan Untuk Pengembangan Model
Pemasalan dan Penjualan Produk Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) Berbasis E-Commerce di
Provinsi Sumatra Selatan”. Penulis
mengembangkan e-commerce menggunakan
metodologi FAST dan menggunakan konsep dasar
dari diagram fishbone untuk mengidentifikasi
masalah yang didapatkan. Pada kebutuhan non
fungsional menggunakan framework (rangkaian
kerja) PIECES (performance, information,
Economics, Control, Efficiency, Service) [9].

Penelitian yang berjudul “perancangan fitur
e-commerce berdasarkan konsep customer
relationship management untuk meningkatkan
kualitas pelayanan”. Penelitian e-commerce ini
dengan mengoptimalkan proses bisnis manual
dengan digitalisasi memberikan hasil efektif dan
efisien dengan nilai keakuratan data yang tinggi.
Metode analisis SWOT digunakan untuk
menganalisis keterkaitan peluang dan ancaman
pada lingkungan eksternal, serta keterkaitan
peluang dan ancaman terhadap kekuatan dan
kelemahan internal perusahaan khususnya e-
commerce. Hasil yang diharapkan dalam
penelitian ini adalah rancangan fitur e-commerce
(mainanbocah.com) dengan menerapkan konsep e-
commerce untuk meningkatkan kualitas pelayanan
[4].

Penelitian yang berjudul “Perancangan
Enterprise Architecture E-Commerce Pada Bagian
Manajemen Hubungan Pelanggan Di PT XYZ
Menggunakan Framework Togaf Adm”.
Penelitian ini fokus bagaimana perusahaan dapat
memperoleh dan memelihara kepercayaan
pelanggan pada setiap kegiatan bisnisnya. Untuk
itu, diperlukan suatu strategi yang berkaitan
dengan pelanggan yaitu, manajemen hubungan
pelanggan. Dalam mengimplementasikan
manajemen hubungan pelanggan, PT XYZ harus
memiliki perencanaan dan rancangan yang baik.
Pada penelitian ini, dilakukan analisis SWOT
untuk mengetahui kondisi eksisting perusahaan,
lalu memetakan strategi menggunakan BMC,
setelah itu, dibuatlah perancangan Enterprise
Architecture (EA). Dibutuhkan sebuah framework
untuk mempermudah perancangan EA. Pada
penelitian ini digunakan framework TOGAF ADM
dimulai dari fase persiapan, arsitektur visi,
arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi
termasuk arsitektur data dan arsitektur teknologi,
dan asitektur teknologi[2].
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III. PEMBAHASAN
E-Commerce pada mulanya diperkenalkan

oleh gedung putih dan dari Association for
Electronic Commerce secara sederhana
mendifinisikan E-Commerce sebagai mekanisme
bisnis secara yang dilakukan secara elektronis [6]

Dalam proses e-commerce ada juga yang
menambahkan bahwa di dalam e-commerce terjadi
“proses pembelian dan penjualan jasa atau produk
antara dua belah pihak melalui internet atau
pertukaran dan distribusi informasi antar dua pihak
di dalam satu perusahaan dengan menggunakan
internet”. Sementara Amir Hartman dalam
bukunya “Net-Ready” secara lebih terperinci lagi
mendefinisikan E-Commerce sebagai “suatu jenis
dari mekanisme bisnis secara elektronis yang
memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis
individu dengan menggunakan internet sebagai
medium pertukaran barang atau jasa baik antara
dua buah institusi (B-to-B) maupun antar institusi
dan konsumen langsung (B-to-C)” [5]

Lingkungan internal merupakan suatu
kondisi yang ada di dalam suatu perusahaan.
analisis internal adalah proses perencanaan strategi
menentukan letak kekuatan dan kelemahan suatu
perusahaan. Lingkungan internal menurut david
merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan
pada area fungsional bisnis, termasuk
manajemen, pemasaran, keuangan, produksi,
penelitian dan pengembangan, dan sistem
informasi manajemen [3]

Analisis PEST mencakup kondisi
lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis,
yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau
disingkat dengan PEST Lingkungan ekonomi
terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya
beli dan pola membeli konsumen. Sedangkan
teknologi baru menciptakan pasar dan peluang
baru. Keputusan pemasaran amat dipengaruhi oleh
perkembangan dalam lingkungan politik yang
terdiri dari undang-undang, kantor pemerintah,
dan tekanan kelompok yang mempengaruhi dan
membatasi berbagai organisasi dan individual
dalam suatu masyarakat. Lingkungan budaya
terdiri dari lembaga dan kekuatan-kekuatan lain
yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi,
pilihan, dan tingkah laku yang dianut masyarakat
[16]

Gambar 1. Analisis PEST [16]

Sejak munculnya praktik e-commerce,
model bisnis salah satu konsep yang paling
menonjol di antara konsep- konsep manajemen
yang lain. Hadirnya e-commerce membuat para
praktisi bisnis mengubah total model bisnis lama
menjadi model bisnis baru yang lebih sesuai.
Penyebab utama kepopuleran model bisnis adalah
karena banyak perusahaan atau organisasi yang
tumbuh pesat sehingga dibutuhkan kemampuan
menciptakan model bisnis yang tepat [12]

Konsep model bisnis yang unik yaitu model
bisnis kanvas atau yang lebih dikenal dengan
nama Business Model Canvas (BMC). Konsep
model bisnis ini dikembangkan oleh Alexander
Osterwalder dan yves pigneur yang berhasil
mengubah konsep model bisnis yang rumit
menjadi sederhana. Dengan pendekatan kanvas,
model bisnis ditampilkan dalam satu lembar
kanvas, berisi peta Sembilan elemen atau block.
Karena kesederhanaannya, metode kanvas dapat
mendorong sebanyak mungkin  karyawan yang
terlibat dalam pengembangan model bisnis
organisasinya.

Pengertian model bisnis sebagai metode,
bisa didefinisikan sebagai suatu metode yang
digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan
uang di lingkungan bisnis dimana perusahaan
beroperasi. Sebelumnya, Rappa juga memberikan
definisi serupa yaitu metode yang digunakan
perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang
membuat perusahaan dapat bertahan sehingga
model bisnis adalah suatu metode atau cara untuk
menciptakan nilai [13]

Dalam bukunya yang berjudul “Business
Model Generation”, Osterwalder dan pigneur
membuat suatu kerangka Business Model yang
berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak yang
saling berkaitan Kotak-kotak ini berisikan elemen
penting yang menggambarkan bagaimana
organisasi menciptakan dan mendapatkan manfaat
bagi dan dari para pelanggannya [11]
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Gambar 2. The Business Model Canvas [11]

Elemen-elemen business model canvas
(BMC) terdiri dari 9 segmen sebagai berikut:
customer sements, value proposisitions, channels,
customer relationships, revenue streams, key
resource, key activities, key partnerships, dan cost
structure [12]

Pada dasarnya analisis berorientasi obyek
menggunakan object oriented analysis, sedangkan
perancangan menggunakan object oriented design
adalah teknik campuran yang mengubah sistem
menjadi obyek, menggabungkan karakteristik data
dalam bentuk atribut dan karakteristik proses
dalam bentuk metode. Kemudian menggabungkan
beberapa teknik perancangan orientasi data,
orientasi fungsi, serta sistem model sebagai
kumpulan obyek–obyek yang bekerja bersama–
sama. Rancangan sistem obyek, termasuk
didalamnya fungsi dan kebutuhan data, kemudian
dilanjutkan dengan perancangan piranti lunak [1]

Keunggulan dari analisis dan perancangan
metode ini mampu mengkonversi sistem menjadi
obyek-obyek dan perancangan sistem menjadi
lebih cepat.

Enterprise dapat didefinisikan sebagai
organisasi atau perusahaan yang mendukung ruang
bisnis dan misi yang telah ditetapkan. Enterprise
mencakup sumber daya yang saling berkaitan
untuk menjalankan fungsinya dan berbagi
informasi dalam mendukung misi bersama.
Enterprise adalah seluruh komponen organisasi
atau perusahaan yang dioperasikan di bawah
kepemilikan atau kontrol dari organisasi tunggal.
Enterprise dapat berupa model bisnis, layanan
atau merupakan keanggotaan dari suatu organisasi,
yang terdiri dari satu atau lebih fungsi, dan
dioperasikan pada satu atau lebih lokasi (global
reach).

Arsitektur adalah cara menstrukturkan
sistem yang terdiri dari network, hardware dan
software. Arsitektur (architecture) berfungsi
menjelaskan bagaimana bentuk suatu konstruksi
sebuah sistem, bagaimana setiap komponen sistem
disusun, dan bagaimana semua aturan dan
interface (penghubung sistem) digunakan untuk
mengintegrasikan seluruh komponen yang ada.
Arsitektur juga mendefinisikan fungsi, deskripsi
dari format data dan prosedur yang digunakan
untuk menjalankan sistem tersebut [15]

Enterprise Architecture Planning
merupakan suatu metode yang digunakan untuk
membangun sebuah arsitektur informasi atau suatu
metode pendekatan perencanaan kualitas data yang
beorientasi pada kebutuhan bisnis serta bagaimana
cara implementasi dari arsitektur tersebut
dilakukan sedemikian rupa dalam usaha untuk
mendukung perputaran roda bisnis dan pencapaian
misi sistem informasi dan organisasi [15]

Focus Group Discussion adalah suatu
metode riset yang diartikan sebagai suatu proses
pengumpulan informasi mengenai suatu
permasalahan perusahaan, kondisi, atau organisasi
tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi
kelompok. Penelitian kualitatif melalui Focus
Group Discussion lebih efektif karena mampu
memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti
untuk mendapatkan informasi, kepercayaan, dan
memahami jawaban serta pengalaman yang
dimiliki oleh sumber informasi. kegunaan FGD
antara lain: sebagai alat pengumpul data, sebagai
alat untuk meyakinkan pengumpul data (peneliti)
sekaligus alat re-check terhadap berbagai
keterangan atau informasi yang didapat melalui
berbagai metode penelitian yang digunakan atau
keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik
keterangan yang sejenis maupun yang
bertentangan [7]

Model ISO 25010 yaitu salah satu model
pengujian dan evaluasi kualitas perangkat lunak
dan merupakan bagian dari Software Product
Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE),
teknik pengujian ini berkaitan dengan model
kualitas perangkat lunak yang merupakan
pengembangan dari model sebelumnya yaitu 9126.
Pada model ini terdapat sejumlah sub kriteria
tambahan dan beberapa sub kriteria yang
dipindahkan ke kriteria lainnya. kriteria atau faktor
kualitas yang terdapat pada model ISO-25010 [8]

Peneliti mengangkat penelitian prototipe e-
commerce berdasarkan konsep Business Model
Canvas (BMC) untuk meningkatkan daya saing
studi kasus pada usaha kecil menengah kota
pangkalpinang. Jenis penelitian ini termasuk
dalam action research yaitu bentuk penelitian
terapan (applied research) yang bertujuan mencari
suatu cara efektif yang menghasilkan perubahan
disengaja dalam suatu lingkungan yang sebagian
dikendalikan sehingga hasilnya dapat langsung
diterapkan untuk memecahkan masalah. [10]

Jenis penelitian action research merupakan
pendekatan yang popular di kalangan penelitian
dalam bidang ilmu komputer. Penelitian ini sangat
sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan
penelitian serta memiliki fokus pada aspek-aspek
perbaikan praktek kerja tertentu. Penelitian ini
merupakan aktivitas yang kompleks, dinamis,
serta melibatkan upaya terbaik dari anggota
organisasi atau perusahaan. [14]
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Dalam penelitian prototipe e-commerce
berdasarkan konsep Business Model Canvas
(BMC) ini, penulis melakukan analisis proses
bisnis internal dengan metode fungsional
(functional analysis), analisis lingkungan eksternal
dengan metode PEST, hasil analisis untuk
memperbaiki proses bisnis dengan metode
Business Model Canvas (BMC), perencanaan
arsitektur IT dengan Enterprise Architecture
Planning (EAP), teknik analisis dan perancangan
prototipe dengan UML, pengujian spesifikasi
prototipe yang dibuat dengan metode Focus Group
Discussion, dan pengujian kualitas prototipe yang
dihasilkan menggunakan model ISO 25010.
Berdasarkan metode diatas diharapkan
menghasilkan prototipe e-commerce yang mampu
berdaya saing bagi pelaku usaha kecil menegah
kota pangkalpinang.

Populasi sasaran (target population) adalah
memperoleh informasi tentang populasi. Oleh
karena itu, sejak awal peneliti mengidentifikasi
secara tepat dan akurat. Pada kasus ini peneliti
membagi pelaku Usaha Kecil Menengah kota
pangkalpinang menjadi 7 (tujuh) unsur kecamatan
yaitu bukit intan, gerunggang, pangkal balam,
gabek, rangkui, taman sari, dan girimaya.

Teknik pemodelan sistem/prototipe adalah
tahap mengimplementasikan prototipe berdasarkan
tahap analisis dan perancangan sistem yang telah
dibuat, kemudian diterapkan pada model bisnis
yaitu Business Model Canvas (BMC) terdiri dari 9
segmen sebagai berikut: customer sements, value
proposisitions, channels, customer relationships,
revenue streams, key resource, key activities, key
partnerships, dan cost structure. Peneliti membagi
beberapa tahap dalam implementasi sistem yaitu
sebagai berikut:

1) Melakukan kegiatan implementasi
yaitu pengembangan prototipe
e-commerce berdasarkan analisis dan perancangan
sistem yang telah dibuat, kemudian menerapkan
prototipe berdasarkan model bisnis yang dibuat
yaitu business model canvas (BMC) yang terdiri
dari customer sements, value proposisitions,
channels, customer relationships, revenue
streams, key resource, key activities, key
partnerships, dan cost structure

2) Melakukan pengujian sistem yaitu
melakukan implementasi sistem yang baru
dikembangkan dan melakukan pengetesan
penerimaan sistem dengan menggunakan metode
Focus Group Discussion dan Model ISO 25010
dengan empat kriteria yaitu functional suitability,
reliability, operability, dan performance
efficiency.

Pengujian sistem harus dilakukan karena
untuk memeriksa apakah kinerja atau komponen
sistem yang diimplementasikan sudah sesuai atau
sesuai fungsional yang diharapkan. Selain itu juga
dengan pengujian sistem dapat diketahui apakah

prototipe e-commerce yang dibuat berdasarkan
konsep business model canvas (BMC) dapat
meningkatkan daya saing bagi pelaku UKM kota
pangkalpinang.

Pengujian spesifikasi prototipe yang dibuat
dengan pendekatan focus group discussion
bertujuan untuk mengecek dan menilai apakah
prototipe yang dibuat telah sesuai dengan
spesifikasi dan keinginan pelaku usaha kecil
menengah (UKM) kota pangkalpinang.

Teknik pengujian ini dilakukan dengan cara
diskusi kelompok dengan 8 (delapan) yang telah
dipilih menjadi informan sehingga mampu
memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti
untuk mendapatkan informasi, kepercayaan, dan
jawaban yang valid mengenai spesifikasi prototipe
yang telah dibuat sehingga dapat menjawab
hipotesis yang telah dibuat.

Jenis pengujian ini termasuk pengujian
black box yaitu pengujian aspek fundamental
sistem tanpa memperhatikan struktur logika
internal perangkat lunak. Metode ini digunakan
untuk mengetahui apakah perangkat lunak
berfungsi dengan benar sesuai kebutuhan
spesifikasi yang ada.

Model ISO 25010 merupakan bagian dari
Software product Quality Requirements and
Evaluation (SQuaRE), dimana model ini berkaitan
dengan model kualitas perangkat lunak yang
merupakan pengembangan dari model sebelumnya
yaitu 9126.

Pengujian kualitas prototipe e-commerce
berdasarkan konsep business model canvas (BMC)
dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi
tingkat kualitas perangkat lunak sistem informasi
yang dihasilkan berdasarkan 8 (delapan)
karakteristik kualitas perangkat lunak yang
terdapat pada ISO 25010, yaitu Kesesuaian
Fungsional (Functional Suitability), Keandalan
(Reliability), mampu dijalankan (Operability),
Efisiensi Kinerja (Performance Efficiency),
Keamanan (Security), Kompatibilitas
(Compatibility), Perawatan (maintainability), dan
Transfer Lingkungan (Transferability)

Hasil identifikasi ISO/IEC 25010, dari
delapan karakteristik kualitas sebuah aplikasi
ditetapkan hanya 4 (empat) karakteristik saja yang
dijadikan variabel dalam penelitian ini, yaitu
Kesesuaian Fungsional (Functional Suitability),
Keandalan (Reliability), mampu dijalankan
(Operability), dan Efisiensi Kinerja (Performance
Efficiency), sedangkan empat karakteristik lainnya
tidak akan dilakukan pengujian.

Teknik pengujian kualitas perangkat lunak
ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis
penelitian. Jumlah responden yang digunakan
berjumlah 50 responden

Pada tahap analisis proses bisnis internal,
penulis menggunakan metode analisis fungsional
(functional analysis) untuk memetakan kondisi
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yang ada di dalam suatu perusahaan atau
organisasi, dalam hal ini adalah UKM kota
pangkalpinang secara umum. Analisis internal
adalah proses perencanaan strategi menentukan
letak kekuatan dan kelemahan pada UKM kota
pangkalpinang. Dengan metode ini maka dapat
dihasilkan proses bisnis berupa fungsional utama
yang terdapat pada UKM kota pangkalpinang
sebagai berikut:

Gambar 3. Analisis Proses Bisnis Internal

Analisis dilakukan dengan menggunakan
metode PEST yaitu suatu metode yang
memperlihatkan faktor apa saja yang
mempengaruhi proses bisnis pada Usaha Kecil
Menengah (UKM) kota pangkalpinang dari segi
eksternal yaitu faktor Politik, Ekonomi, Sosial,
dan Teknologi (PEST).

Hasil dari analisa ini berupa penjabaran
pola proses bisnis eksternal dan strategi teknologi
apa saja yang digunakan untuk digunakan
meningkatkan daya saing bagi Usaha Kecil
Menengah (UKM) kota pangkalpinang. Dalam
menjabarkan metode ini akan dibahas 4 (empat)
elemen yaitu politik, ekonomi, sosial, dan
teknologi yang mempengaruhi UKM kota
pangkalpinang.

Gambar 4. Skema Metode PEST

Analisis model bisnis dilakukan setelah
melakukan analisis proses bisnis internal dengan
functional analysis dan analisis proses bisnis
ekternal dengan metode PEST (Politik, Ekonomi,
Sosial, dan Teknologi). Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara analisis proses bisnis
dan identifikasi informasi, maka diusulkan suatu
desain model bisnis untuk merumuskan strategi
bisnis sehingga menciptakan model bisnis yang

tepat untuk UKM kota pangkalpinang. Fungsi
utama menganalisis model bisnis pada Usaha
Kecil Menengah (UKM) kota pangkalpinang
adalah strategi untuk menciptakan nilai tambah
guna meningkatkan daya saing.

Analisis model bisnis yang dilakukan
dalam penelitian ini menggunakan metode yang
disebut Business Model Canvas (BMC) dengan
kekuatan analisa Sembilan block. Sembilan block
kotak yang saling berkaitan ini berisikan elemen
penting yang menggambarkan bagaimana
organisasi menciptakan dan mendapatkan manfaat
bagi dan dari para pelanggannya. Elemen-elemen
business model canvas (BMC) terdiri dari 9
segmen block sebagai berikut: customer sements,
value proposisitions, channels, customer
relationships, revenue streams, key resource, key
activities, key partnerships, dan cost structure.

Gambar 5. Hasil Analisis Business Model Canvas

Teknik perencanaan arsitektur sistem
dilakukan dengan metode Enterprise Architecture
Planning (EAP) untuk mengetahui gambaran dari
arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur
teknologi. Arsitektur sistem didapat dari analisa
proses bisnis baik internal (metode fungsional) dan
eksternal (Metode PEST), serta juga hasil dari
analisis model bisnis dengan menggunakan
Business Model Canvas (BMC). Secara skema
maka berikut ini merupakan gambaran Enterprise
Architecture Planning (EAP) untuk e-commerce
UKM kota pangkalpinang:

Gambar 6. Skema EAP
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Pada tahap perencanaan arsitektur sistem, peneliti
fokus pada 3 fase utama yaitu tahap arsitektur
data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi
untuk menggambarkan arsitektur IT dalam
membangun prototipe e-commerce untuk
meningkatkan daya saing pada UKM kota
pangkalpinang.

1) Arsitektur Data (Data Architecture)
Data architecture menggambarkan strategi dalam
pembuatan data-data yang terlibat dalam
pembuatan prototipe e-commerce untuk UKM
kota Pangkalpinang. Pada tahap ini akan
menghasilkan arsitektur data berupa data
dissemination diagram dan ER-diagram yang
menggambarkan hubungan bisnis dan entity data.

2) Arsitektur Aplikasi
Menggambarkan pengembangan aplikasi yang
akan digunakan pada e-commerce untuk UKM
kota pangkalpinang. Salah satu yang dihasilkan
pada application architecture adalah application
communication diagram untuk menggambarkan
arsitektur aplikasi yang dirancang dan use case
diagram untuk menggambarkan apa saja yang
dapat dilakukan oleh aktor terhadap sebuah sistem.

3) Arsitektur Teknologi
Architecture technology digunakan untuk
menggambarkan elemen-elemen teknologi yang
digunakan dalam membangun e-commerce online
retail untuk UKM kota pangkalpinang, serta
memaparkan hubungan elemen-elemen teknologi
tersebut. Fase ini akan mennghasilkan gambar
arsitektur berupa environment and location
diagram menggambarkan rangcangan aplikasi dan
teknologi yang digunakan dan deployment
diagram menggambarkan konstruksi teknologi
yang akan digunakan secara umum.

Pada tahap ini dilakukan analisis arsitektur
data untuk melakukan indentifikasi data yang akan
mendukung aplikasi. Analisis yang dilakukan
adalah identifikasi kebutuhan (requirements) pada
data architecture, lalu dilakukan perancangan data
(data architecture) untuk menggambarkan data-
data yang terlibat dalam pengembangan e-
commerce UKM pangkalpinang dengan model
e-commerce berupa online retail dan daily deal.
Selain itu juga untuk memperkuat analisis
arsitektur data digunakan juga ER-diagram untuk
menggambarkan kelas-kelas data yang ada.

Gambar 7. Data Dissemination Diagram

Berikut ini merupakan ER-Diagram
transaksi e-commerce yang akan dibangun,
database yang akan dipaparkan merupakan
penjelasan transaksi secara umum. Hubungan dari
masing-masing data ini ada yang bersifat one-to-
one, one-to-many, dan many-to-many sesuai
hubungan timbal balik relationship-nya.

Gambar 8. ER-Diagram Transaksi

Application architecture (arsitektur
aplikasi) menjelaskan tatanan aplikasi yang akan
digunakan pada e-commerce UKM kota
pangkalpinang. Hasil dari application architecture
adalah application communication diagram untuk
menggambarkan arsitektur aplikasi yang dirancang
dan use case diagram untuk menggambarkan apa
saja yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap
sebuah sistem.
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Gambar 9. Application Communication Diagram

Use case bekerja dengan cara
mendeskripsikan tipikal interaksi antara user
(pengguna) sistem website e-commerce yang akan
dibangun dengan sistemnya sendiri melalui sebuah
cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Dalam
penelitian ini use case dibagi menjadi 2 bagian
utama yaitu use case diagram admin dan use case
diagram customer. Berikut ini usecase diagram
yang dirancang untuk memperlihatkan application
architecture pada website e-commerce:

Gambar 10. Use Case  Diagram Administrator

Gambar 11. Use Case  Diagram Customer

Fase ini akan menjelaskan bentuk dari
arsitektur teknologi yang akan dikembangkan baik
dari sisi hardware dan software. Perancangan ini

akan menghasilkan gambar arsitektur berupa
environment and location diagram
menggambarkan rangcangan aplikasi dan
teknologi yang digunakan. Technology
architecture menggambarkan komponen-
komponen teknologi apa saja yang akan digunakan
pada pengembangan e-commerce berbasis online
retail dan daily deal serta hubungan antar
komponen tersebut. Infrastruktur menggunakan
server yang berguna sebagai web server dan
database server dapat juga dilihat pada
Deployment Diagram. Pada penelitian ini web
server dan database server yang digunakan adalah
berbayar termasuk didalamnya domain hosting.

Gambar 12. Environment and Location Diagram

Deployment diagram memiliki definisi
suatu diagram yang dapat memberikan penjelasan
tentang bagaimana berbagai elemen fisik
menyusun dan menjalankan sistem di dalam suatu
jaringan yang dibentuk. Pada dasarnya pada
website berbasis e-commerce untuk UKM kota
pangkalpinang terdiri dari node-node yang saling
berhubungan membentuk fungsi-fungsi jaringan
yang saling keterkaitan. Fungsi-fungsi tersebut
terdiri dari database server yang berfungsi untuk
menyimpan database atau data yang ada pada
aplikasi, web server yang berfungsi untuk
menyimpan database aplikasi, dan Client yang
digunakan untuk mengakses aplikasi web yang
ada.

Gambar 13. Deployment Diagram
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Secara umum prototipe yang dibangun
berupa website e-commerce dengan konsep model
online retail dan daily deal. Online Retail adalah
kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang
dilakukan oleh penyelenggara Online Retail
kepada Pembeli di situs Online Retail. Sedangkan,
Daily Deals adalah kegiatan penyediaan tempat
kegiatan usaha berupa situs Daily Deals Merchant
dimana menjual barang dan/atau jasa kepada
pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai
sarana pembayaran.

Gambar 14. Tampilan Halaman Utama Prototipe

Pengujian sistem dilakukan untuk
memeriksa apakah kinerja atau komponen sistem
yang diimplementasikan sudah sesuai atau sesuai
fungsional yang diharapkan dengan metode FGD.
Pengujian kualitas prototipe e-commerce
berdasarkan konsep business model canvas (BMC)
dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi
tingkat kualitas perangkat lunak sistem informasi
yang dihasilkan dengan menggunakan ISO 25010.

Pengujian spesifikasi prototipe yang dibuat
dengan pendekatan focus group discussion (FGD)
bertujuan untuk mengecek dan menilai apakah
prototipe yang dibuat telah sesuai dengan
spesifikasi dan keinginan pelaku usaha kecil
menengah (UKM) kota pangkalpinang.

Hasil pengujian spesifikasi prototipe
berdasarkan hasil diatas dapat dijelaskan bahwa
spesifikasi prototipe yang dibangun untuk UKM
kota pangkalpinang baik dari segi pemilik UKM
(administrator) dan pelanggan (customer) sudah
sesuai keinginan mereka. Berdasarkan hasil
pengujian maka prototipe ini bisa digunakan
dengan baik yaitu spesifikasi prototipe e-
commerce yang dihasilkan jika diukur
menggunakan metode Focus Group Discussion
hasilnya adalah baik.

Pengujian kualitas prototipe e-commerce
berdasarkan konsep business model canvas (BMC)
dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi
tingkat kualitas perangkat lunak sistem informasi
yang dihasilkan dengan menggunakan ISO 25010.
Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari
kuesioner, berikut rekapitulasi hasil pengujian
kualitas berdasarkan empat kriteria kualitas
perangkat lunak atau prototipe berdasarkan model
ISO 25010:

TABEL I. HASIL PENGUJIAN ISO 25010

Dari hasil pengolahan data tanggapan
responden sebanyak 50 responden  berdasarkan
empat kriteria ISO 25010 maka didapat hasil dari
kriteria functional suitability sebesar 85,92% ,
kriteria reliability sebesar 85,83%, kriteria
operability sebesar 86,63%, dan kriteria
performance efficiency sebesar 86,73%. Secara
keseluruhan kualitas prototipe e-commerce yang
dibangun berdasarkan konsep Business Model
Canvas (BMC) dengan pengujian ISO 25010
sebesar 86,36%.

Dari data diatas membuktikan bahwa
kualitas prototipe e-commerce yang dihasilkan
apabila diukur menggunakan ISO 25010 dengan 4
(empat) kriteria yaitu functional suitability,
reliability, operability, dan performance efficiency
hasilnya sangat baik.

IV. PENUTUP
Beberapa kesimpulan dari penelitian ini

sebagai berikut:
1) Dengan BMC mampu menyediakan

sebuah model bisnis e-commerce yang berguna
meningkatkan daya saing.

2) Rancangan model bisnis e-commerce
berdasarkan Business Model Canvas dikaji dengan
metode EAP (Enterprise Architecture Planning)
kemudian dipaparkan dengan tool UML.

3) Pengujian spesifikasi prototipe
dilakukan dengan metode Focus Group
Discussion (FGD) hasilnya baik.

4) Pengujian kualitas prototipe yang
dibangun menggunakan ISO Model ISO 25010
dengan empat kriteria yaitu Functional Suitability,
Reliability, Operability, dan Performance
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Efficiency hasilnya sangat baik dengan kualitas
prototipe 86,36%.

5) Kriteria kualitas tertinggi ada pada
segi performance efficiency sebesar 86,73%,
kriteria operability sebesar 86,63%, selanjutnya
kriteria dari segi functionality suitability sebesar
85,92% dan aspek kriteria reliability sebesar
85,83%.

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti
dapat memaparkan dan memberikan masukan
sebagai berikut:

1) Implikasi Penelitian
Saran untuk implikasi penelitian

sebagai berikut:
a) Untuk peneliti selanjutnya yang

mengambil tema e-commerce
khususnya yang berkaitan dengan
Usaha Kecil Menegah (UKM)
diharapkan kedepannya prototipe
tidak hanya berbasis website,
tetapi juga mampu menyediakan
dalam versi mobile.

b) Meningkatkan fitur atau
menambah ruang lingkup
penelitian agar terintegrasi lebih
baik lagi seperti berbasis web
service dengan perbankan dan jasa
shipping.

2) Rencana Implementasi
Saran untuk rencana implementasi

sebagai berikut:
a) Perlu administrator yang mampu

menjalankan prototipe ini dengan
baik untuk meningkatkan daya
saing.

b) Khusus untuk pemilik UKM kota
pangkalpinang perlu menggunakan
fitur yang ada pada prototipe ini
untuk meningkatkan jumlah
pelanggan dan penjualan seperti
fitur kupon, voucher hadiah,
maupun point reward.
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Abstrak—Perancangan sistem aplikasi ini bertujuan untuk
membantu pelaksanaan evaluasi Balanced Scorecard pada PT.
Matahari Putra Prima, Tbk. Proses penilaian dan
evaluasiBalanced Scorecard yang masih menggunakan metode
manual membuat proses tersebut menjadi sangat sulit untuk
dilakukan. Oleh karena itu, sebuah sistem aplikasi dirancang
untuk membantu kegiatan Balanced Scorecard supaya kegiatan
tersebut dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem
aplikasi dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan
metode prototyping dan menggunakan bahasa pemograman
ASP.NET. Perancangan sistem aplikasi ini diawali dengan
melakukan analisis sistem saat ini dan kemudian sistem usulan
dimodelkan dengan menggunakan pemodelanUnified Modeling
Language 2.0. Hasil akhir dari perancangan system aplikasi ini
adalah sebuah sistem aplikasi Balanced Scorecard berbasis web
yang memiliki fitur-fitur penting yang sangat dibutuhkan untuk
membantu pelaksanaan evaluasi Balanced Scorecard.

Kata Kunci— Balanced Scorecard; Perancangan Sistem
Aplikasi; Unified Modeling Language 2.0; Prototyping

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) merupakan
perusahaan retail di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 11
Maret 1986. MPPA membagi bisnisnya ke dalam tiga unit
bisnis, yaitu: Hypermart, Foodmart, dan Boston Health &
Beauty. Pada tahun 2015, MPPA telah mendirikan lebih dari
267 gerai yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah
satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut adalah
penerapan Balanced Scorecard (BSC) yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja para karyawan. Metode pengevaluasian
tersebut digunakan untuk memacu para karyawan agar
memiliki kinerja yang lebih baik.

BSC adalah kartu skor (scorecard) yang digunakan untuk
mengevaluasi kinerja karyawan dengan memperhatikan
keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-
keuangan.BSC di MPPA dibagi menjadi dua bagian, yaitu
Financial Measure Scorecard, yang merupakan kartu skor
yang ditentukan berdasarkan perspektif keuangan, dan
Individual Scorecard, yang merupakan kartu skor yang
ditentukan berdasarkan perspektif non-keuangan. Kedua bagian
tersebut sama-sama terdiri dari target-target yang perlu dicapai
selama satu tahun.

Pelaksaan BSC di MPPA dilakukan dengan menggunakan
metode manual, sehingga proses pembuatan laporan BSC

membutuhkan waktu yang cukup lama. Perhitungan perolehan
total nilai BSC juga dilakukan secara manual oleh setiap
karyawan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kecurangan
dan kesalahan yang menyebabkan ketidak-akuratan penilaian
yang dilakukan. Untuk mengatasi masalah yang ada, maka
dirancanglah sebuah sistem aplikasi BSC berbasis web.

B. Perumusan Masalah

Terdapat empat masalah yang teridentifikasi dalam
kegiatan evaluasi kinerja karyawan dengan menggunakan BSC
di MPPA. Berikut ini adalah empat perumusan masalah
tersebut:

 Proses pembaruan (update) dan perubahan (change)
data BSC masih dilakukan secara manual, sehingga
proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dalam prosesnya, pembaruan dilakukan untuk memberi
tahu pihak Human Capital Division(HCD) akan
pencapaian yang telah diperoleh karyawan dalam
memenuhi sasaran, sedangkan perubahan dilakukan
untuk mengganti, menambah, atau mengurangi sasaran
yang perlu dicapai oleh karyawan.

 Nilai hasil pencapaian BSC masih dimasukkan secara
manual oleh para karyawan ke dalam laporan mereka.
Hal ini menyebabkan potensi kesalahan pengisian
perolehan nilai BSC oleh para karyawan menjadi besar,
sehingga nilai BSC yang dikumpulkan menjadi tidak
akurat.

 Proses pemantauan masih dilakukan secara manual,
sehingga pihak HCD, jajaran direktur, dan kepala divisi
menjadi kesulitan untuk memantau nilai BSC setiap
karyawan. Jumlah dan data diri karyawan yang sudah
atau belum mengumpulkan BSC juga menjadi sulit
untuk diketahui.

 Proses pembuatan laporan akhir BSC oleh pihak HCD
masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara
melihat nilai pencapaian dari setiap BSC yang
dikumpulkan dan memasukkan nilai tersebut ke dalam
program Microsoft Excel.

Pembatasan masalah pada pembuatan aplikasi BSC
berbasis web ini adalah:

 Aplikasi yang dibuat ditujukan untuk pihak HCD,
jajaran direktur, kepala divisi, dan anggota divisi head
office MPPA.

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 215



 Aplikasi yang dibuat dapat membantu MPPA dalam
mengumpulkan, membuat, mengubah, memperbarui,
melihat, dan memantau BSC.

 Aplikasi dapat menghasilkan laporan BSC dalam
bentuk Portable Document Format (PDF) dan Excel
Spreadsheet (XLS).

C. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1) Metode Pengumpulan Data
a) Studi Literatur:Hal ini dilakukan untuk mencari

informasi mengenai teori BSP, teknologi ASP.Net, serta teori-
teori yang berkaitan yang ada pada buku elektronik atau
electronic book (e-book).

b) Wawancara: Wawancara dilakukan dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan BSC
yang selama ini dilakukan kepada kepala divisi organization
and people development, general manager human capital
system development (HCSD), dan karyawan head office yang
menggunakan BSC.

c) Observasi: Observasi dilakukan dengan mengamati
secara langsung proses pembuatan, perubahan, pembaruan,
dan pengumpulan BSC yang dijalani MPPA selama ini,
sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem
yang ada.

d) Analisis Dokumen: Analisis dokumen dilakukan
dengan melihat dokumen-dokumen BSC MPPA, sehingga
dapat mengetahui bentuk laporan BSC yang ada dan variabel-
variabel lainnya yang mempengaruhi BSC.

2) Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System
Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan metode
prototyping. Pemodelan sistem aplikasi BSC yang digunakan
adalah pemodelan UML 2.0 danteknologi sistem aplikasi yang
digunakan adalah ASP.NET.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Balanced Scorecard

Balanced Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balanced
(berimbang) dan scorecard (kartu skor). Kata berimbang
diartikan sebagai pengukuran kinerja yang seimbang antara sisi
keuangan dan non-keuangan, sedangkan kartu skor adalah
suatu kartu yang digunakan untuk menulis skor hasil kinerja.
Dengan demikianBalancedScorecardadalah kartu skor yang
digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan
keseimbangan antara sisi keuangan dan non-keuangan [1].

B. Prototyping

Metode perancangan sistem aplikasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah prototyping, di mana metode ini dilakukan
tahap analisis, perancangan, dan implementasi secara berulang-
ulang sampai prototype sudah sesuai dengan keinginan
pengguna [3]. Prototype yang dihasilkan pengembang dibawa
ke pengguna untuk direvisi. Revisi tersebut dibutuhkan oleh
pengembang untuk membuat prototype selanjutnya yang

semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah prototype
disetujui oleh pengguna, pengembang mengimplementasikan
sistem ke dalam perusahaan.

C. UML& ASP.Net

Unified Modeling Language atau yang biasa disebut UML
adalah kumpulan teknik standar pembuatan diagram yang
digunakan untuk memodelkan setiap proyek pengembangan
sistem dari analisis sampai implementasi [3]. UML versi 2.0
digunakan untuk membantu proses perancangan sistem aplikasi
BSC ini.

Active Server Page .NET atau ASP.NET merupakan
teknologi dari Microsoft yang ditujukan untuk
mengembangkan sistem aplikasi berbasis web dengan
menggunakan kerangka kerja .NET framework [2].

III. PENELITIAN SEBELUMNYA

A. Analisa Sistem BSC Saat ini

BSC di MPPA dibagi menjadi dua bagian, yaitu Financial
Measure Scorecard(FMS) dan Individual Scorecard (IS). FMS
berisi target-target finansial yang harus dicapai di akhir tahun.
Sedangkan, ISberisi indikator-indikator kinerja utama atau
juga disebut dengan Key Performance Indicators (KPI) dari
setiap karyawan berdasarkan perspektif non-keuangan.

Sistem BSC MPPA saat ini masih dilakukan secara manual,
yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel.
Pendistribusian FMS dilakukan dengan cara dicetak dan
dibagikan satu per satu ke setiap pemilik IS. Setelah menerima
target-target yang harus dicapai perusahaan diFMS, para
karyawan melakukan rapat dengan kepala divisi untuk
menentukan KPI yang perlu untuk dilakukan agar dapat
mendukung FMS.

Setelah mengetahui KPI yang harus dilaksanakan, setiap
karyawan membuat IS dengan mengisi KPI yang telah
diperoleh dari hasil rapat dengan kepala divisi. Setiap
karyawan juga dapat membuat KPI tambahan yang
dapatmendukung tercapainya target perusahaan. KPI, specific
objective, target, dan weight yang sudah ditentukan tidak boleh
diubah lagi setelah periode pembuatan IS telah berakhir kecuali
sudah disetujui oleh atasan langsung masing-masing karyawan.
Nilai result, rating, dan score baru bisa diperbarui pada periode
review yang sudah ditentukan oleh pihak HCD, yaitu
triwulanan (quarterly), semesteran (semesterly), atau tahunan
(yearly). Pengumpulan dapat dilakukan oleh setiap karyawan
dengan cara mencetak IS dan memberikannya ke pihak HCD.

Di setiap akhir tahun, pihak HCD melakukan pembuatan
laporan BSC yang berisi total perolehan nilai scorecard yang
telah dicapai setiap pemegang scorecard yang berada di setiap
grup. Pembuatan laporan ini dilakukan dengan cara melihat
perolehan total nilai score IS yang telah dihitung oleh setiap
karyawan satu per satu. Setelah itu, perolehan total nilai score
IS dari setiap individu dijumlahkan dengan perolehan total nilai
score FMS dari grup individu yang bersangkutan dan disalin ke
dalam program Microsoft Excel untuk membentuk laporan
akhir BSC.

B. Kendala Sistem BSC Saat ini
Kendala-kendala yang terdapat pada sistem BSC saat ini

adalah:
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 Proses pembaruan dan perubahan IS masih dilakukan
secara manual dengan menggunakan program
Microsoft Excel yang diberikan kepada pihak HCD,
sehingga proses-proses tersebut membutuhkan waktu
yang cukup lama.

 Proses pembuatan IS masih dilakukan secara manual
oleh setiap karyawan. Hal ini dapat menyebabkan
potensi kesalahan atau kecurangan pengisian nilai total
perolehan pada IS oleh karyawan menjadi besar.

 Proses pemantauan IS masih dilakukan secara manual.
Hal ini menyebabkan pihak HCD, jajaran direktur, dan
kepala divisi menjadi kesulitan untuk memantau IS
setiap karyawan.

 Proses pembuatan laporan BSC oleh pihak HCD masih
dilakukan secara manual, sehingga menggunakan waktu
yang cukup lama untuk membuat laporan akhir BSC.

C. Alur Kerja BSC Saat Ini

Alur kerja sistem BSC di MPPA saat ini terdiri dari dua
proses utama, yaitu proses pembaruan (update) dan proses
perubahan (change) IS.

 Karyawan memperbarui nilai result, rating, dan score
pada ISmereka dengan program Microsoft Excel.

 Karyawanmencetak ISyang sudah diperbarui ke dalam
bentuk kertas A4.

 Pihak HCD menerima ISyang diberikan oleh karyawan.

 Pihak HCD memeriksa laporan ISyang diberikan oleh
karyawan.

 Jika ditemukan masalah atau keanehan nilai rating atau
score pada ISyang diberikan oleh karyawan, pihak
HCD dapat menelepon atau bertemu langsung dengan
karyawan tersebut. Setelah menelepon atau bertemu
langsung dengan karyawan, mereka harus melakukan
perbaikan dengan melakukan kembali langkah-langkah
sebelumnya.

 Jika tidak ditemukan masalah atau keanehan pada nilai-
nilai IS yang diberikan, pihak HCD menyimpan nilai
total score yang telah dicapai karyawan tersebut ke
dalam file Excel oleh pihak HCD. Setelah itu,  proses
pembaruan ISberakhir.

D. Proses Perubahan (Change) Individual Scorecard Saat Ini

Proses perubahan (change) ISyang saat ini terjadi di MPPA
terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

 Karyawanmelakukan perubahan terhadap IS yang
mereka miliki dengan menggunakan program Microsoft
Excel.

 Karyawanmencetak ISyang telah diubah ke dalam
bentuk kertas A4.

 Karyawanpergi ke atasan langsung masing-masing
untuk meminta tanda tangan persetujuan. Jika jabatan
karyawan yang bersangkutan adalah kepala divisi,
persetujuan perubahan dilakukan oleh direktur.

 Atasan langsung menerima ISyang telah diubah oleh
karyawan.

 Jika permintaan perubahan ISbelum diproses oleh
atasan langsung, karyawan harus menunggu sampai IS
diproses.

 Jika permintaan perubahan ISsedang diproses, atasan
langsung dapat menolak atau menerima perubahan yang
diminta.

 Jika atasan langsung menolak permintaan perubahan IS,
atasan langsung menunggu karyawan untuk kembali ke
tempatnya, dan mengambil ISyang ditolak. Jika
karyawaningin melakukan perubahan lagi, karyawan
tersebutdapat mengulangi langkah pertama sampai
kelima. Jika karyawantidak ingin mencoba melakukan
permintaan perubahan lagi, proses perubahan
ISberakhir.

 Jika permintaan perubahan ISditerima atau disetujui,
atasan langsung menunggu sampai karyawankembali ke
tempatnya untuk menerima ISyang sudah
ditandatangani.

 Setelah menerima ISyang sudah ditandatangani,
karyawanmemberikannya kepada pihak HCD. Pihak
HCD menerima ISyang telah ditandatangani.

 Jika ISyang diberikan ada masalah atau keanehan pada
nilai Rating atau Score, pihak HCD akan menelepon
atau bertemu langsung dengan karyawan. Setelah
menelepon atau bertemu langsung dengan karyawan,
karyawan dapat mencoba melakukan perbaikan
denganmengulangi langkah-langkah sebelumnya. Jika
karyawantidak ingin mencoba untuk melakukan
perubahan lagi, proses perubahan ISberakhir.

 Jika IS yang diberikan tidak ada masalah atau keanehan,
pihak HCD akan menyimpan total skor IS yang telah
diubah oleh karyawanke dalam file Excel pihak HCD.
Kemudian, proses perubahan IS berakhir.

IV. PEMBAHASAN

User requirements dikumpulkan dan dianalisa dengan cara
mewawancarai langsung pengguna yang akan menggunakan
sistem aplikasi yang dirancang, mengamati sistem saat ini
secara langsung, dan menganalisa dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan sistem saat ini. Setelah memperoleh user
requirements, pemodelan fungsional dan struktural sistem
aplikasi BSC dibuat dengan berdasarkan dari user
requirements yang telah diperoleh.Berikut ini adalah fungsi-
fungsi utama(functional requirements) dari sistem aplikasi
BSC yang dirancang:

 Mengelola periode BSC, additional group, FMS, IS.

 Mengubah status bulan review IS.

 Melihat FMS.

 Mengajukan permintaan pengelolaan data KPI dandata
specific objective.
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 Melihat kembali permintaan pengelolaan data KPI dan
specific objective.

 Memberikan keputusan terhadap permintaan
pengelolaan data KPI dan specific objective.

 Mengunduh permintaan pengelolaan data KPI dan
specific objective.

 Mengunduh historypermintaan pengelolaan data KPI
dan specific objective.

 Mengelola data pengguna dan mengubah password.

 Non-functional requirements adalah pernyataan-
pernyataan mengenai perilaku yang harus dimiliki oleh
sistem, seperti operasional dan keamanan. Fungsi-
fungsi

Non-functional requirements adalah pernyataan-
pernyataan mengenai perilaku yang harus dimiliki oleh
sistem, seperti operasional dan keamanan. Fungsi-
fungsi non-functionaldari sistem aplikasi BSC yang
dirancang adalah: Operasional, Performance,
Keamanan dan Lingkungan Organisasi.

Pada perancangan sistem BSC ini digunakan use case
diagram dapat dilihat pada Gambar 1. Hasil rancangan
sistem BSC yang telah dibuat ditunjukkan pada Gambar
2 dan untuk table relationship diagram yang dirancang
dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil pengujian yang
dilakukan pada sistem BSC dengan menggunakan
metodeblack-box testinguntuk mengetahui apakah
fungsi-fungsi yang dimiliki sudah benar [4] Setelah
dilakukan pengujian sistem BSC ini, maka
diimplementasikan pada bagian HCSD di MPPA.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil akhir dari perancangan sistem aplikasi ini adalah
sebuah sistem aplikasi BSC berbasis web yang telah
diimplementasikan untuk membantu pelaksanaan BSC di
MPPA. Berdasarkan hasil akhir tersebut, maka dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

 Aplikasi BSC yang dibangun memudahkan pihak HCD,
kepala divisi, dan jajaran direktur untuk melakukan
pemantauan terhadap IS, jumlah, dan data diri setiap
pemegang IS melalui fitur Scorecard Dashboard.

 Aplikasi BSC yang dibangun dapat menghindari
ketidakakuratan dan kecurangan nilai rating dan score
yang dimasukkan oleh karyawan pemegang IS melalui
fitur kolom rating dan score yang dinonaktifkan
(disabled) pada saat karyawan ingin melakukan
pembaruan (update) nilai KPI ataupun specific
objective.

 Aplikasi BSC yang dibangun dapat membantu pihak
HCD untuk melihat setiap pengelolaan data KPI dan
specific objective yang dilakukan oleh setiap karyawan
melalui fitur history permohonan pengelolaan data KPI
dan specific objective, sehingga potensi kecurangan
dapat diminimalisir.

 Aplikasi BSC yang dirancang dapat mempercepat pihak
HCD dalam membuat laporan akhir BSC dan
mengurangi kesalahan angka yang dimasukkan ke
dalam laporan melalui fitur pengunduhan dalam bentuk
fileMicrosoft Excel.

 Aplikasi BSC yang dibangun dapat mempermudah
setiap karyawan untuk mengetahui apakah status
permohonan pengelolaan data KPI dan specific
objective mereka sudah disetujui atau belum melalui
fitur view my requests. Dengan demikian karyawan
tidak perlu lagi menanyakan hal tersebut kepada direct
supervisor.

B. SARAN

Beberapa saran-saranyang dapat diterapkan untuk
pengembangan aplikasi BSC di waktu yang akan datang
adalah sebagai berikut:

 Pengintegrasian aplikasi BSC dengan aplikasi
Performance Appraisal (PA) yang ada di MPPA.

 Menambahkan fitur forgot password agar pengguna
dapat memperoleh password baru tanpa harus
menghubungi system administrator.

 Menambahkan fitur notifikasi di dalam aplikasi BSC
selain notifikasi melalui e-mail agar pengguna dapat
mengetahui hal baru secara langsung pada saat
membuka aplikasi BSC tanpa harus membuka e-mail
mereka.
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Gambar 1. Use Case DiagramSistemAplikasi BSC

Gambar 2. Tampilan Utama Sistem Aplikasi BSC
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Gambar 3. Table Relationship DiagramSistemAplikasiBSC
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Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah 

sistem informasi perpustakaan telah sesuai dengan standar 

COBIT 4.1. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survey 

berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT 

sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat 

digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai. Hasil 

dari penelitian ini yaitu maturity leveldengan menggunakan 

Framework COBITpada DomainPlanning/Organisation(PO) 

berada pada level 2.54 yaitu Define Process,Acquisition and 

Implementation(AI) berada pada level 2.55 yaitu Define Process, 

Delivery/Support(DS) berada pada level 2.53 yaitu Define Process 

danMonitoring And Evaluate(ME) berada pada level 2.54 yaitu 

Define Process 

 

Kata Kunci—Evaluasi,  Framework Cobit, Maturity Level 

I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, peranan sistem informasi di dunia pendidikan 

perguruan tinggi sudah menjadi tulang punggung operasional 

kegiatan sehari-hari.Dalam perkembangannya, sistem ini 

membangun media komunikasi antara lembaga pendidikan 

dengan mahasiswa, pengajar dengan lembaga pendidikan dan 

pengajar dengan mahasiswa.Perpustakaan Politeknik Negeri 

Sriwijaya merupakan suatu lembaga yang memanfaatkan 

teknologi informasi, agar dapat memberikan pelayanan yang 

prima kepada civitas Politeknik Negeri Sriwijaya. Meskipun 

sudah  membangun sistem informasi perpustakaan dalam 

beberapa kasus, pemanfaatan sistem belum dirasakan optimal. 

Berbagai faktor yang menentukan tingkat pemanfaatansystem 

yang berupa kandunganinformasi dan kemudahan akses yang 

seringkali belum sesuai dengan keinginan pengguna.  

Evaluasi sistem meliputi evaluasi efektivitas sistem  dan 

efesiensi sistem. Mengacu pada kinerja sistem secara teknis 

misalnya kecepatan akses data, waktu downline, integritas data 

dan sejenisnya, sedangkan evaluasi efektifitas mengukur 

sejauh mana sistem dapat memenuhi kebutuhan organisasi. 

Evaluasi merupakan salah satu aspek penting yang 

diperlukan untuk menentukan keberhasilan implementasi 

suatu sistem informasi. Melalui evaluasi kita akan 

memperoleh informasi mengenai sejauh mana keberhasilan 

pencapaian tujuan sistem tersebut dan juga umpan balik untuk 

meningkatkan kualitas sistem dimasa yang akan datang. Untuk 

menjaga agar sistemtersebut dapat diandalkan dan dapat 

dipercaya, maka perlu informasi perpustakaan untuk 

menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu,akurat, 

lengkap.  

Dalam melakukan evaluasi, diperlukan sebuah standar 

yang bisa membantu agar  terjadi pengukuran yang valid dan 

reliable. Dalam penelitian ini, standar yang digunakan adalah 

Cobit 4.1 ( Control Objectives For Information and Related 

Technology ). Cobit dirancang agar dapat menjadi alat bantu 

yang dapat memecahkan permasalahan pada manajemen 

teknologi informasi perpustakaandalam memahami dan 

mengelola resiko serta keuntungan  atau kebaikan yang 

berhubungan dengan sumber daya informasi. Dalam standar 

cobit juga terdapat perhitungan nilai Maturity Level yang 

mempersentasikan tingkat keselarasan tujuan teknologi 

informasi dan tujuan organisasi. 

Penelitian evaluasisistem informasi manajemen koperasi 

Swadharma menggunakan model maturity level pada 

Frameworkcobit pernah dilakukan oleh Darwas (2010) untuk 

melihat gambaran kondisi perusahaan saat ini dan di masa 

yang akan datang, diperoleh kesimpulan bahwa peran sistem 

informasi pada Koperasi Swadharma dalam skala maturity 

model adalah skala 3 (defined process). Hal ini menunjukkan 

bahwa belum adanya standar operasional prosedur yang jelas 

untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Koperasi 

Swadharma[1]. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. COBIT 

Cobit(Control Objective for Information and related 

Technology) merupakan sekumpulan dokumentasi dan 

panduan untuk mengimplementasikan IT Governance, 

Frameworkyang membantu auditor, manajemen, dan 

pengguna (user) untuk menjembatani pemisah (gap) antara 

risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-

permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh IT 

Governance Institute (ITGI) yang merupakan bagian dari 

Information Systems Audit and Control Association (ISACA). 

133 Copyright © 2013 SESINDO COBIT sudah mengalami 

evaluasi yang cukup panjang untuk semakin baik menjadi 

Framework yang bisa digunakan dalam menerapkan 

Governance of Enterprise IT[2]. Di jelaskan  Framework 

Cobit 4.1 pada Gambar 1 [3]. 
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Gambar 1. Framework Cobit 4.1 

 

Penelitian ini menggunakan framework Cobit 4.1dengan 

domain Planning and Organisation(PO), Acquisition and 

Implementation(AI), Delivery/Support(DS) dan Monitoring 

And Evaluate(ME). Tahapan pendefinisian domain yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL I. PENDEFINISIAN TAHAP FRAMEWORK COBIT 

 

Proses ini meliputi beberapa bagian proses teknologi 

informasi yang perlu dinilai secara teratur agar kualitas dan 

kelengkapannya berdasarkan pada syarat kontrol. 

NO 

Perencanaan dan Organisasi (Planning and 

Organization) 

1 PO1  Mendefinisikan rencana Strategis TI 

2 PO2  Mendefinisikan arsitektur Informasi 

3 PO3  Menentukan arahan teknologi 

4 PO4  

Mendifinisikan proses TI, organisasi dan 

keterbutuhannya 

5 PO6  

Mengkomunikasikan tujuan dan arahan 

manajemen 

6 PO7  Mengelola sumber daya TI 

7 PO8  Mangelola kualitas 

8 PO9  Menaksir dan mengelola resiko TI 

      

NO 

Pengadaan dan Implementasi  (Acquisition and 

Implementation) 

1 AI1  Mengidentifikasikan solusi otomatis 

2 AI2  

Memperoleh dan memelihara perangkat 

lunak aplikasi 

3 AI3  

Memperoleh dan memelihara 

infrastruktur teknologi 

4 AI4  

Memungkinkan operasional dan 

penggunaan  

5 AI5  Memenuhi sumber daya TI 

6  AI6  Mengelola perubahan 

7 AI7  

Instalasi dan akreditasi solusi beserta 

perubahannya 

      

NO  Penyerahan dan Pendukung (Delivery and Support) 

1 DS1  

Mendefinisikan dan mengelola tingkat 

layanan 

2 DS3  Mengelola kinerja dan kapasitas 

3 DS4  Memastikan layanan yang berkelanjutan 

4 DS5  Memastikan keamanan sistem 

5 DS7  Mendidik dan melatih pengguna 

6  DS10  Mengelola permasalahan 

7 DS12  Mengelola lingkungan fisik 

8 DS13  Mengelola operasi 

      

NO Pemantauan (Monitoring And Evaluate) 

1  ME1  Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI 

2 ME2  

Mengawasi dan mengevaluasi kontrol 

internal 

3 ME4  Menyediakan Tata Kelola TI 
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B. Maturity Level 

Maturity level dapat digambarkan sebagai suatu sets of 

atomic statement dimana masing-masing deskripsi level of 

maturity berisi statement-statement atau pernyataan yang 

dapat bemilai sesuai atau tidak sesuai, dan sebagian sesuai 

atau sebagian tidak sesuai. Description of maturity level terdiri 

atas enam level (0 sampai 5) yang menggambarkan tingkat 

kehandalan aktivitas-aktivitas pengendalian sistem informasi 

yang dirangkum oleh ISACA dari konsensus berbagai 

pendapat ahli dan praktik-praktik terbaik di bidang teknologi 

informasi yang bersifat generik dan telah dijadikan sebagai 

standar internasional dapat dilihat pada tabel 2 [4]. 

 

TABEL II. LEVEL MATURITY LEVEL. 

 
 

C. Kerangka Berpikir Sistem Informasi 

Pengaruh Evaluasi terhadap Sistem Informasi merupakan 

pengendalian/pengawasan terhadap sistem informasi (aplikasi) 

yang telah ada menjadi bahan evaluasi/rekomendasi perbaikan 

untuk efektifitas layanan,Adapun Framework Cobit 4.1 pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Framework Cobit 4.1 

Untuk mencapai tujuan manajemen yang berhasil, 

tujuan tersebut haruslah didukung oleh aktivitas pelaksanaan 

dan tanggung jawab.Berikut gambaran keterkaitan komponen 

COBIT dengan kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses kerangka pemikiran aktivitas 

Dari aktivitas pada Gambar 3 dapat dilihat proses 

keterhubungan dari aktivitas yang dilakukan berupa 

pelaksanaan dan tanggung jawab dapat dilihat dengan model 

hubungan dengan maturity level. 

III. PEMBAHASAN 

A. Analisa Data COBIT 4.1 

Hasil perhitungannilai tiap pernyataan dikelompokan 

dalam tabulasi kuisioner, pernyataan kematangan untuk tiap-

tiap proses teknologi informasi dan tingkatan secara umum 

dan lengkap,dapat dilihat pada Tabel 3 berdasakanhasil 

perhitungan maturity level[5]. 

Tabel 3. Hasil perhitungan maturity level pada tabel domain 

Planning/Organisation(PO), Acquisition and 

Implementation(AI),Delivery/Support(DS) danMonitoring And 

Evaluate(ME). 

 

No. 
Process 

COBIT 

Nilai 

Kematangan 

Tingkat 

Kematang

an 

PO1  

Mendefinisi

kan rencana 

Strategis TI 

2.51 
Ditetapkan 

Proses 

PO2  Mendefinisi

kan 
2.52 

Ditetapkan 

PROSES

KPI/ KGIACTIVITY DOCUMENT

EXCECUTION

(Pelaksanaan)
RESPONSIBILITY

(Tanggung Jawab)
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arsitektur 

Informasi 

Proses 

PO3  

Menentukan 

arahan 

teknologi 

2.53 
Ditetapkan 

Proses 

PO4  

Mendifinisik

an proses TI, 

organisasi 

dan 

keterbutuhan

nya 

2.53 
Ditetapkan 

Proses 

PO6  

Mengkomun

ikasikan 

tujuan dan 

arahan 

manajemen 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

PO7  

Mengelola 

sumber daya 

TI 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

PO8  
Mangelola 

kualitas 
2.64 

Ditetapkan 

Proses 

PO9  

Menaksir 

dan 

mengelola 

resiko TI 

2.58 
Ditetapkan 

Proses 

 

Rata-Rata 

Nilai 

Kematanga

n 

2.54  

AI1  

Mengidentifi

kasikan 

solusi 

otomatis 

2.53 
Ditetapkan 

Proses 

AI2  

Memperoleh 

dan 

memelihara 

perangkat 

lunak 

aplikasi 

2.51 
Ditetapkan 

Proses 

AI3  

Memperoleh 

dan 

memelihara 

infrastruktur 

teknologi 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

AI4  
Memungkin

kan 

operasional 

2.62 
Ditetapkan 

Proses 

dan 

penggunaan  

AI5  

Memenuhi 

sumber daya 

TI 

2.51 
Ditetapkan 

Proses 

 AI6  
Mengelola 

perubahan 
2.52 

Ditetapkan 

Proses 

AI7  

Instalasi dan 

akreditasi 

solusi 

beserta 

perubahanny

a 

2.61 
Ditetapkan 

Proses 

 

Rata-Rata 

Nilai 

Kematanga

n 

2.55  

DS1  

Mendefinisi

kan dan 

mengelola 

tingkat 

layanan 

2.51 
Ditetapkan 

Proses 

DS3  

Mengelola 

kinerja dan 

kapasitas 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

DS4  

Memastikan 

layanan 

yang 

berkelanjuta

n 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

DS5  

Memastikan 

keamanan 

sistem 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

DS7  

Mendidik 

dan melatih 

pengguna 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

 DS10  

Mengelola 

permasalaha

n 

2.53 
Ditetapkan 

Proses 

DS12  

Mengelola 

lingkungan 

fisik 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

DS13  
Mengelola 

operasi 
2.58 

Ditetapkan 

Proses 

 
Rata-Rata 

2.53  
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Nilai 

Kematanga

n 

 ME1  

Mengawasi 

dan 

mengevaluas

i kinerja TI 

2.52 
Ditetapkan 

Proses 

ME2  

Mengawasi 

dan 

mengevaluas

i kontrol 

internal 

2.58 
Ditetapkan 

Proses 

ME4  

Menyediaka

n Tata 

Kelola TI 

2.53 
Ditetapkan 

Proses 

 

Rata-Rata 

Nilai 

Kematanga

n 

2.54  

 

Dapat dilihat proses IT COBIT untuk tiap-tiap proses 

tingkat kematangan rata-rata mendekati nilai 3 – Defined 

Process (sudah memiliki prosedur yang distandarkan, 

terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan tetapi 

masih bergantung pada implementasi individu, apakah mau 

mengikuti prosedur tersebut atau tidak)[6]. 

Bila dipetakan dalam grafik maka hasil tingkat 

kematangan pada UPT.Perpustakaan Negeri Sriwijaya, dapat 

di lihat pada Gambar 4 [7]. 

 
Gambar 4.Kematangan Proses Sistem Informasi  

 

Pada gambar 4 dapat di lihat bahwa tingkat 

kematangan untuk setiap proses COBIT masih labil atau naik 

turun. Tingkat kematangan proses COBIT  mendekati nilai 3 

dalam skala COBIT Framework ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan sistem informasi berjalan cukup baik dan sudah 

berada pada suatu proses ke lebih baik. Adanya prosedur yang 

telah distandarisasikan, dokumentasi, adanya komunikasi 

melalui pelatihan atau pada saat pengelolaan masalah, tetapi 

pada level ini implementasi masih bergantung pada karyawan, 

apakah mereka mau mengikuti prosedur yang ada atau tidak. 

Prosedur yang telah dibuat tersebut bersifat tidak rumit, hanya 

merupakan formalisasi kegiatan yang telah berjalan. 

Walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki oleh 

manajemen UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya, 

untuk pelaksanaan IT Governance. 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat 

disimpulkan: 

1. UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya 

Palembang berada pada maturity level skala 3 yaitu seluruh 

proses telah didokumentasikan dan dikomunikasikan, serta 

dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan sistem 

komputerisasi yang baik, namun belum ada proses evaluasi 

terhadap sistem tersebut yang telah diimplementasikan. 

2. Sitem informasi yang mencakup penentuan 

perencanaan strategis, resiko, sumber daya teknologi 

informasi, kinerja berdasarkan kebijakan dan peraturan yang 

ada, untuk mencapai pengelolaan teknologi informasi yang 

baik. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Dapat dilakukan perbaikan melalui penelusuran hasil 

pengukuran maturity level yang menunjukkan proses-proses 

yang masih berada dibawah harapan. 

2. Perlu dilakukan evaluasi secara periodik terhadap 

sistem informasiminimal 3 tahun sekali untuk mengantisipasi 

perubahan teknologi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan 

oleh pengguna. 

3. Hasil pengukuran maturity level menunjukkan bahwa 

manajemen organisasi harus melakukan pengendalian secara 

menyeluruh. 
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Abstrak—Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi merambah ke berbagai sektor, tidak terkecuali pada 

instansi atau dinas di pemerintah daerah. Perpustakaan dan 

Arsip Daerah (Perpusarda)  Banyumas merupakan salah satu 

dinas yang sudah memanfaatkan atau menerapkan teknologi 

informasi. Teknologi Informasi yang saat ini digunakan 

Perpusarda Banyumas adalah INLIS Lite dan website. Namun 

dalam kurun waktu 2 tahun, belum pernah dilakukan evaluasi 

untuk TI yang diterapkan, evaluasi penting untuk mengetahui 

sejauh mana penerapan teknologi informasi yang digunakan 

serta untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem seperti yang 

terjadi sebelumnya di Perpusarda Banyumas. Pada peneletian ini 

penulis mengambil judul Evaluasi Penerapan Teknologi 

Informasi pada Perpustakaan dan Arsip Daerah Banyumas 

Menggunakan Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL) versi 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kemampuan dan efektifitas pencapain tujuan 

di terapkannya teknologi informasi serta memberikan 

rekomendasi yang sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan ITIL 

dengan domain Service Operation. Untuk mengukur tingkat 

kemampuan dari diterapkannya teknologi informasi di 

Perpusarda Banyumas, penulis menggunakan Maturity level. 

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil temuan dari 

tiap-tiap proses yang ada pada Service Operation, gabungan dari 

hasil rekomendasi menggambarkanya dalam bagan alur service 

desk yang dapat digunakan sebagai prosedur penanganan dan 

penyelesaian insiden 

Kata Kunci – ITIL; Service Operation; Maturity Level 

I.  PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
merambah ke berbagai sektor, tidak terkecuali pada instansi 
atau dinas di pemerintah daerah maupun pusat. Penggunaan  
teknologi informasi dan komunikasi meliputi segala kegiatan 
terkait dengan pemrosesan, penyusunan, penyimpanan, 
manipulasi data , pengolahan dan pemindahan informasi. 
Penerepan teknologi informasi yang tepat akan memberikan 
dampak yang baik untuk menunjang kinerja suatu instansi 
pemerintah dalam mencapai tujuannya [1].  

 

Penelitian D.T Yulianti dan Anggraini (2010) mengambil 
judul ”Analisis Pengelolaan TI PT X dengan Menggnakan 
ITIL v3, Service Operation”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
memberikan pedoman dalam pengimplementasian sistem 
secara baik dan teratur, memberikan berbagai saran yang 
didapatberguna bagi pengembangan langkah yang akan 
diambil untuk mencapai tujuan bisnis, memudahkan kegiatan 
operasional harian. Hasil dari penelitian ini berupa kondisi  TI 
saat dilakukan penelitian, yang kemudian di berikan saran 
berdasarkan analisis kelemahan yang ditemukan [3]. 

Penelitian Fauzi dan A.A Hendriadi (2014) mengambil 
judul ”Analisis Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi 
Menggunakan IT Infrastructure Library Versi 3.0 Area 
Service Operation (Studi kasus : Universitas Singaperbangsa 
Karawang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
tingkat kemampuan layanan dan efektifitas pencapaian tujuan 
organisasi menggunakan IT Infrastructure Library versi 3.0 
pada area service operation. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode explorative meliputi identifikasi, 
analisis, dan rekomendasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 
adalah layanan teknologi informasi Uniska perlu terus 
ditingkatkan dan dijaga dalam konfigurasi, infrastruktur, 
sistem informasi, dan dokumentasi proses-proses operasional 
untuk dapat mengeolala event, incident dan problem, request 
fulfillment, serta access. Rekomendasi yang dilakukan sesuai 
dengan praktek baik pada IT Infrastructure Library versi 3.0 
area service operation [4]. 

Penelitian A.R.A Cahyaningtyas, Rahardja dan Fritz 
(2012) mengambil judul ”Audit Sistem Informasi dengan ITIL 
Version 3 Sub Domain Service Desk, Incident Management, 
dan Problem Management”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
meminimalisir adanya masalah yang tidak terkontrol dengan 
baik, maka di perlukannya pengelolaan dan pengawasan 
terhadap masalah atau inseden yang terjadi. Metode penilitian 
yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
Hasil dari penelitian ini adalah penyusunan rekomendasi dari 
temuan kondisi saat dilangsungkan penelitian termasuk juga 
perbaikan service desk yang ada [2]. 

Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusarda)  Banyumas 
merupakan salah satu dinas atau instansi pemerintah daerah 
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Banyumas yang sudah memanfaatkan atau menerapkan 
teknologi informasi sebagai bentuk layanan untuk pengunjung 
serta mempermudah dalam proses pengolahan data yang 
dilakukan oleh petugas perpustakaan. Teknologi Informasi 
yang digunakan Perpusarda Banyumas saat ini adalah INLIS 
Lite dan website. INLIS Lite merupakan perangkat lunak 
otomasi perpustakaan berbasis web. Sebelum menggunakan 
INLIS Lite, Perpusarda Banyumas sudah pernah 
menggunakan Sistem Informasi Perpustakaaan yang 
dikembangkan oleh pihak ketiga, namun pada penerapannya 
mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan Perpusarda 
Banyumas belum memiliki manajemen kendali untuk 
teknologi yang digunakaan pada saat itu. Selanjutnya 
Perpusarda Banyumas memiliki website yang fungsi sebagai 
media publikasi dari kegiatan yang dilakukan atau terjadi di 
Perpusarda Banyumas. 

Namun dalam kurun waktu 2 tahun semenjak 
diterapkannya teknologi informasi di Perpusarda Banyumas, 
belum pernah dilakukan evaluasi teknologi informasi secara 
periodik untuk mengetahui tingkat kemampuan dan efektifitas 
pencapain tujuan di terapkannya teknologi informasi di 
Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusarda) Banyumas. 
Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan untuk meminimalisir 
kegagalan sistem seperti yang sebelumnya pernah terjadi. 
Evaluasi penerapan teknologi informasi dilakukan dengan 
membandingkan kondisi saat dilangsungkan peneletian 
dengan standar dari suatu kerangka kerja tata kelola TI. 
Adapun kerangka kerja yang akan digunakan penulis untuk 
melakukan evaluasi penerapan teknologi informasi pada 
Perpusarda Banyumas adalah IT Infrastructure Library. 

Jadi dari permasalahan yang ada pada Perpustakaan dan 
Arsip Daerah Banyumas, maka masalah yang akan dibahas 
pada penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi penerapan 
teknologi informasi pada Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(Perpusarda) Banyumas mengunakan IT Infrastructure 
Library versi 3? Dan bagaimana tingkat kematangan atau 
kesiapan dari penerapan teknologi informasi pada 
Perpustakaan dan Arsip Darah Banyumas saat ini. 

Kerangka kerja IT Infrastructure Library memiliki fokus 
pengembangan tata kelola TI khususnya dalam hal layanan (IT 
Service) dan sangat tepat digunakan sebagai panduan dalam 
mengembangkan sebuah tata laksana karena sifatnya best 
practice dan memiliki library yang terinci untuk 
mengembangkan langkah-langkah prosedur [2]. Sehingga dari 
penelitian ini diharpakan mampu memberikan rekomendasi 
yang sesuai berdasrkan temuan yang ada di Perpustkaan dan 
Arsip Daerah Banyumas menggunakan IT Infrastructure 
Library untuk memperbaiki kekurangan yang ada. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. IT Infrastructure Library 

IT infrastructure Library memberikan panduan best 
practice bagi ITSM dalam membantu menghubungkan TI 
dengan kebutuhan pelayanan bisnis dan juga sebaliknya. IT 
Infrastructure Library memberikan pengaruh kepada 
manajemen termasuk manajemen orang dan proses, efektifitas 
teknologi, serta efisiensi dan ekonomis dalam memberikan 

pelayanan bisnis dengan service level yang telah disetujui 
bersama [5]. 

Pada 30 juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga IT 
Infrastructure Library V3 yang intinya terdiri dari lima bagian 
dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup (Life 
Cycle) layanan yang disediakan oleh teknologi informasi [6]. 
Kelima bagian tersebut adalah Service Strateg, Service 
Design, Service Transition, Service Operation, Continual 
Service Improvement 

 

Gambar 1. IT Infrastructure Library V3 Life Cycle [6] 

Service Operation 

Tujuan dari service operation adalah untuk memberikan 
tingkat layanan yang disepakati kepada pengguna dan 
pelanggan, dan untuk mengelola aplikasi, teknologi dan 
infrastruktur yang mendukung pemberian layanan [7]. Hanya 
dalam tahap siklus ini layanan benar-benar memberikan nilai 
kepada bisnis, dan itu adalah tanggung jawab staff service 
opreration untuk memastikan bahwa nilai ini disampaikan. 
Dalam IT Infrastructure Library V3 service operation terdapat 
proses yang saling terhubung untuk memberikan panduan IT 
secara efektif. Terdapat lima proses service operation yaitu:  

a. Event Management, Memonitor semua peristiwa yang 
terjadi diseluruh infrastruktur TI. Tujuan dari Event 
Management adalah untuk mengelola keseluruhan event 
pada life cycle dari awal deteksi untuk menentukan control 
yang tepat.  

b. Incident Management, Berfokus kepada pemulihan 
kegagalan pelayanan secepat mungkin bagi pelanggan, 
sehingga memiliki dampak minimal terhadap bisnis. 

c. Request fulfillment, Proses penanganan permintaan 
layananan dimana proses yang terpisah digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan permintaan. Tujuan dari Request 
Fulfillment adalah untuk membuat pengguna mampu 
meminta dan menerima standard service.  

d. Problem Management, Terlibat dalam menganalisis dan 
menyelesaikan penyebab insiden. Selain itu 
mengembangkan kegiatan proaktif untuk mencegah 
insiden saat ini dan masa depan.  

Access Management, Proses yang memungkinkan 
pengguna layanan untuk berwenang dalam akses. Sementara 
akses untuk pengguna yang sah bersifat terbatas. 
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B. Maturity Model 

Maturity Level dalam IT Infrastructure Library  pada 

dasarnya adalah cara untuk menggambarkan sejauh mana 

proses atau fungsi berada dibawah kendali, hal ini sangat 

penting karena beberapa aktifitas seperti mendiagnosa atau 

menyelesaikan insiden (incident management) [8]. Maturity 

level pada IT Infrastructure Library sudah disesuaikan dengan 

framework lain, terdapat lima level maturity pada IT 

Infrastructure Library, yaitu Initial atau level 1 , Repeatable 

atau level 2, Defined atau level 3, Managed atau level 4, dan 

Optimized atau level 5. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Konsep penelitian yang penulis rancang untuk melakukan 
penelitian ini seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Konsep Penelitian 

Adapun tahapan dari tiap-tiap langkah gambar 2 diatas 
akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Merumuskan masalah yang ada di Perpustakaan dan Arsip 
Daerah, kemudian pada proses ini juga menyangkut 
penentuan kerangka kerja serta domain yang akan 
digunakan. 

B. Tahap selanjutnya melakukan pengumpulan data 
dan pemetaan proses bisnis, selanjutnya dilakukan 
uji kepatuhan dalam bentuk kuesioner. Hasil dari 
kuisoner ditotal dan dirata-rata, kemudian dihitung 
dengan rumus : 

Nilai Maturity Level =  

 

 

C. Tahap selanjutnya adalah analisis penyusunan temuan dan 
rekomendasi. 

IV. HASIL 

Hasil yang diperoleh dari uji kuisoner yang diberikan 
kepada lima staff Perpustakaan dan Arsip Daerah Banyumas 
yang berhungungan langsung dengan TI yang digunakan saat 
ini, temuan yang dihasilkan 

A. Event Management pada proses ini Perpusarda Banyumas 
berada pada level 2 atau repeatable, hasil ini dipengaruhi 
oleh temuan yang ada pada saat penelitian berlangsung 
yang menyatakan bahwa belum terdapat prosedur untuk 
penanganan terjadi bencana atau insiden, event dilakukan 
dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara backup dan 
maintenance dan dilakukan tidak cukup rutin. Sudah 
terdapat manajemen kendali, dengan direkrutnya Staff IT 
untuk menangani setiap proses TI yang berjalan.  

B. Incident Management, berada pada level 2 atau repeatable, 
hasil ini dipengaruhi oleh temuan yang ada pada saat 
penelitian berlangsung yang menyatakan bahwa ketika 
insiden terjadi, beberapa pengguna belum bisa 
menyelesaikannya dengan modul yang ada. Pengguna bisa 
melaporkan langsung kepada Staff IT namun tidak bisa 
diselesaikan secara cepat, karena Staff IT yang bertugas 
merangkap pekerjaan lain.  

C. Problem Management, berada pada level 3 atau defined, 
hasil ini dipengaruhi oleh temuan yang ada pada saat 
penelitian berlangsung yang menyatakan bahwa setiap 
insiden yang ada dicatat dan dilaporkan, dan dianalisis 
bersama, namun hanya dilakukan oleh Staff IT dan 
pustakwan, tidak dengan seluruh pengguna atau staff serta 
Kepala Perpusarda Banyumas selaku stakeholder. Jika 
terjadi insiden yang sama, diselesaikan dengan previous 
knowledge dari catatan penyelesaian sebelumnya. Catatan 
ini tergolong sederhana dan hanya dapat digunakan oleh 
Staff IT.  

D. Request Fulfillment Pada proses ini, Perpusarda Banyumas 
berada pada level 2 atau repeatable,  penulis memperoleh 
temuan bahwa permintaan layanan dapat dilakukan dengan 
cara menghubungi langsung pihak pengembang , namun 
untuk permintaan layanan pengembangan TI dinilai kurang 
maksimal, karena terkendala ijin dari dinas pusat. Untuk 
permintaal modul dapat di unduh melalui website yang 
disediakan pihak pengembang. 

E. Access Management, berada pada level 3 atau defined, 
hasil ini sudah cukup memuaskan. Dilihat dari temuan 
yang ada, untuk tiap hak akses terhadap pengguna dibatasi 
berdasarkan job desk masing-masing, untuk penggunaan 
INLIS Lite sudah terdapat pelatihan yang diperoleh dari 
pihak Perpusnas RI. 

Rekomendasi 

Pada saat dilangsungkan penelitian, Perpusarda Banyumas 
belum memiliki sebuah fungsi Service Desk, penanganan dan 
penyelesaian insiden dilakukan secara sederhana, sehingga 
proses incident management dan problem management, 
request fulfillment tidak terhubung secara baik. Sehingga 
penulis merekomendasikan sebuah bagan alur service desk 
yang dapat digunakan untuk semua proses TI yang berjalan. 
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Bagan alur service desk yang penulis buat merupakan 
gabungan alur rekomendasi dari tiap proses yang ada pada 
service operation, kecuali untuk proses access management. 
untuk bagan alur rekomendasi prosedur penanganan dan 
penyelesaian insiden dijelaskan pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Alur Prosedur Penaganan dan Penyelesaian Insiden 

Proses untuk Gambar 3, dimulai dari pengguna menemui 
insiden, pengguna terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya 
dengan modul atau previous knowledge, jika terselesaikan 
proses selesai, jika tidak, pengguna atau staff melaporkan 
insiden tersebut kepada Staff IT. Insiden ditangani oleh Staff 
IT, jika tidak bisa selesaikan maka Staff IT akan melaporkan 
kepada Pihak pengembang. Jika insiden berhasil diselesaikan 
maka akan dicatat dan dilaporkan, begitu pula jika insiden 
tersebut tidak terselesaikan akan tetap dicatat dan juga 
dilaporkan. Laporan dari penyelesaian insiden dianalisis 
bersama staff pengguna TI dan pengelola perpustakaan 
(Pustakawan atau Kepala Perpusarda), kemudian terbentuklah 
Knowledge, bisa dalam bentuk catatan penyelesaian insiden 
atau prosedur penanganan insiden, yang kemudian bisa 
digunakan untuk dijadikan bahan acuan untuk penggunaan 
previous knowledge. Hasil akhir dari laporan juga dapat 
berupa dokumen permintaan layanan terhadap pihak 
pengembang.  Dokumen atau pencatatan penyelesaian insiden 
atau prosedur penanganan insiden dapat dibuat menyerupai 
SOP (Standard Operational Procedur) namun lebih 
sederhana, seperti pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Catatan Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Insiden 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Tingkat kematangan Event Management, Incident 
Management dan Request Fulfillment berada pada level 2 
yang berarti repeatable, pada level ini mempunyai salah satu 
karakteristik yaitu sudah ada prosedur tapi tidak sepenuhnya 
didokumentasikan. Pada proses Problem Management dan 
Access Management berada pada level 3 yang berarti defined 
dengan salah satu karakteristiknya yaitu komitmen manajemen 
terlihat dan jelas. Hasil dari evaluasi berupa rekomendasi dari 
tiap proses yang ada pada Service Operation, kemudian dari 
gabungan rekomendasi yang diberikan, digambarkan sebuah 
alur Service Desk untuk prosedur penangan dan penyelesaian 
insiden. Penelitian selanjutnya dari bagan service desk dapat 
dikembangkan menjadi aplikasi untuk pelaporan insiden dan 
penyelesainnya. 
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Abstrak -- Persaingan bisnis di era Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) tidak hanya membutuhkan strategi manajemen 

bisnis tetapi juga membutuhkan strategi teknologi informasi. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut 

perusahaan untuk menjadikan teknologi informasi sebagai salah 

satu strateginya. Seperti halnya manajemen bisnis, strategi 

teknologi informasi perlu adanya perencanaan yang baik. 

Penelitian di Perusahaan XYZ ini menggunakan metodologi 

Enterprise Architecture Planning (EAP) untuk pembuatan 

perencanaan enterprise nya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi bisnis teknologi informasi saat ini guna 

menghasilkan sebuah perencanaan enterprise untuk 

meningkatkan strategi teknologi informasi tersebut. Adapun 

untuk pemodelan bisnis menggunakan analisis value chain. 

Penyusunan rencana enterprise diawali dengan identifikasi 

arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. 

Penerapan Enterprise Architecture Planning (EAP) pada 

penelitian ini akan menghasilkan rencana implementasi strategi 

sistem informasi masa depan. Usulan rencana implementasi 

sistem informasi ditujukan untuk pimpinan perusahaan dan 

manajer tiap divisi.  

Kata kunci : EAP, Sistem Informasi, Perencanaan Enterprise 

I. PENDAHULUAN 

 

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut dunia 

bisnis untuk lebih meningkatkan pertahanannya di pasar 

bebas. Perusahaan-perusahaan berusaha membuat strategi 

bisnis untuk tetap bertahan. Strategi yang diterapkan 

perusahaan haruslah mampu menarik konsumen atau 

pelanggan dan memperoleh posisi yang lebih baik 

dibandingkan dengan pesaingnya.  Apabila strategi bisnis 

yang digunakan tersebut tepat sasaran maka akan mampu 

menjadi senjata untuk memenangkan persaingan. Perusahaan 

yang gagal dalam strategi bisnisnya akan kalah dalam 

persaingan.  

Menurut Jogiyanto(2005), suatu strategi perusahaan 

didefinisikan sebagai “rencana permainan” yang dilakukan 

oleh manajemen untuk memposisikan perusahaan di dalam 

arena pasar yang dipilih supaya dapat memenangkan 

kompetisi, memuaskan pelanggan-pelanggannya dan 

mencapai kinerja bisnis yang baik. Banyak sekali kegiatan-

kegiatan kompetitif dan pendekatan-pendekatan bisnis yang 

tersedia, sehingga manajemen harus memilih yang tepat untuk 

digunakan. [1]. 

Persaingan bisnis di era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) tidak hanya membutuhkan strategi manajemen bisnis 

tetapi juga membutuhkan strategi teknologi informasi. 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut 

perusahaan untuk menjadikan teknologi informasi sebagai 

salah satu strateginya. Teknologi informasi yang baik yaitu 

yang mampu menjadi senjata strategis perusahaan tersebut. 

Perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang mengandalkan 

teknologi informasi untuk mendukung strategi bisnisnya. 

Bahkan ada juga perusahaan yang telah menjadikan teknologi 

informasi sebagai strategi utama.  

Perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang kuliner atau makanan. Perusahaan XYZ 

berpusat di Kulonprogo Yogyakarta dan memiliki cabang di 

Klaten, Solo dan Kebumen. Produksinya pun tidak terpusat di 

Yogyakarta tapi masing-masing cabang memiliki dapur 

produksi. Proses produksi tidak sepenuhnya dilakukan mesin 

karena produk dari perusahaan XYZ berbasis hand made. 

Produk kue dan olahan coklat dibuat langsung dengan tangan 

karyawan yang terampil. Bahan baku dan harga jual tetap 

sama baik di Yogyakarta, Klaten, Solo dan Kebumen. 

Pemasaran produknya pun tidak hanya di pulau Jawa saja, 

tetapi sudah ke Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi dan Nusa 

Tenggara. Perusahaan XYZ mampu menjangkau pasar yang 

luas dengan bantuan teknologi informasi berbasis online atau 

internet.  

Perusahaan XYZ dalam melakukan aktivitas bisnisnya 

tidak lepas dari teknologi informasi. Perusahaan telah 

menggunakan sistem informasi untuk menunjang kegiatan 

operasional dan marketing. Sistem yang sudah digunakan 

antara lain, Website E-Commerce, Sistem Informasi 

Keuangan, Company Profile, Sistem Administrasi Produksi, 
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Sistem Data Pelanggan dan berbagai media sosial untuk 

promosi.   

Teknologi informasi yang digunakan belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Sistem yang sudah ada terkesan hanya 

sebagai kebutuhan operasional saja. Sistem informasi belum 

digunakan sepenuhnya sebagai senjata strategis untuk 

keunggulan bersaing. Hal tersebut dikarenakan dalam 

perancangannya belum menerapkan perencanaan sistem 

informasi yang baik. Sistem dibuat tanpa adanya perencanaan 

jangka panjang sehingga sistem yang sudah jadi hanya sekedar 

ada saja. Sistem Informasi Keuangan yang ada sudah web-

based , tetapi dalam pelaporan administrasi keuangan tetap 

dilaporkan secara manual dan input sistem dilakukan oleh 

admin keuangan.  

Berdasarkan studi kasus di Perusahaan XYZ tersebut 

menunjukkan bahwa teknologi informasi tanpa perencanaan 

hanya akan bersifat useless. Seperti halnya manajemen bisnis, 

strategi teknologi informasi perlu adanya perencanaan yang 

baik. Menurut Surendro (2009) , tujuan perencanaan teknologi 

informasi/sistem informasi adalah mempersiapkan rencana 

bagi pengelolaan analisis, perancangan dan pengembangan 

sistem-sistem aplikasi berbasis komputer . Perencanaan 

tersebut menjembatani kesenjangan antara rencana strategis 

bisnis dan pengembangan sistem informasi dengan 

mengidentifikasikan strategi-strategi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi organisasi dalam mencapai 

tujuan bisnisnya. [2]. Perencanaan teknologi sistem informasi 

perusahaan akan dapat meningkatkan nilai dari sistem tersebut 

dan tidak menutup kemungkinan sistem yang dibangun 

menjadi senjata strategis untuk memenangkan persaingan.  

Sistem teknologi informasi akan berjalan maksimal dengan 

adanya sebuah perencanaan enterprise. Perusahaan XYZ akan 

dapat meningkatkan fungsi dan nilai dari sistem informasi jika 

ada perencanaan sistem informasi yang matang. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Sandy Kosasi (2013), bahwa 

perancangan arsitektur perusahaan dalam mengintegrasikan 

proses bisnis membutuhkan sebuah perencanaan yang baik 

dan memiliki aspek-aspek sinkronisasi, konvergensi, integrasi 

dan interoperabilitas. Arsitektur perusahaan merupakan bagian 

dari langkah strategis organisasi sehingga harus dapat 

dikomunikasikan dan dikelola pada seluruh gerak langkah 

organisasi. [3].  

Pada penelitian ini akan dibahas tentang perencanaan 

enterprise sistem informasi untuk meningkatkan strategi 

dalam memenangkan persaingan. Perencanaan enterprise yang 

dilakukan menggunakan kerangka kerja Enterprise 

Architecture Planning (EAP). Enterprise Architecture 

Planning (EAP) merupakan proses mendefinisikan arsitektur 

untuk penggunaan informasi yang mendukung bisnis dan juga 

mencakup rencana untuk mengimplementasikan arsitektur 

tersebut . [2]. Penerapan Enterprise Architecture Planning 

(EAP) pada penelitian ini diawali dari inisialiasi perencanaan 

dan akan menghasilkan strategi pencapaian yang berupa 

rencana implementasi.  

Penelitian terkait perencanaan arsitektur enterprise telah 

dilakukan Yeni Kustiyahningsih dengan menggunakan metode 

Togaf. Penelitian tersebut dilakukan di RSUD Dr. Soegiri. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu dengan adanya roadmap 

enterprise architecture planning dapat menciptakan suatu 

sistem yang sistematis untuk mempermudah proses pembuatan 

dan implementasi sistem informasi. Arsitektur secara lengkap 

menghasilkan cetak biru teknologi informasi. Penerapan EAP 

pada penelitian tersebut telah menghasilkan aplikasi sistem 

informasi yang terintegrasi.  [4].  

Penelitian yang dilakukan oleh Haryani Haron, Sabiroh 

Md Sabri dan Zulfadhli Naim Zolkarnain membahas tentang 

sistem informasi strategis pada kasus Small and Medium 

Enterprise (Usaha Kecil Menengah) di Malaysia. Penelitian 

tersebut menyebutkan bahwa sistem informasi strategis dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing dalam sebuah badan 

usaha. Framework Ward & Peppard menjadi acuan dalam 

penelitian tersebut dan alat analisis yang digunakan adalah 

value chain dan five forces Porter. Perusahaan yang menjadi 

kasus dalam penelitian tersebut menggunakan ERP dalam 

kesehariannya mulai dari titik proses bisnis produksi maupun 

manajemen. Penelitian tersebut berfokus pada studi eksplorasi 

dalam bidang sistem informasi strategis yang dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing SME di Malaysia. [5] 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa banyak metode dan kerangka kerja yang digunakan 

untuk menyusun perencanaan sistem informasi. Setiap metode 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Penggunaan metode dalam pembuatan perencaan enterprise 

tergantung dari kondisi perusahaan atau obyek penelitian.  

Penelitian yang dilakukan di perusahaan XYZ ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi bisnis sistem informasi 

saat ini guna menghasilkan sebuah perencanaan enterprise 

untuk meningkatkan strategi sistem informasi tersebut. 

Adapun untuk pemodelan bisnis menggunakan analisis value 

chain. Penyusunan rencana enterprise diawali dengan 

identifikasi arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur 

teknologi. Penerapan Enterprise Architecture Planning (EAP) 

pada penelitian ini akan menghasilkan rencana implementasi 

strategi sistem informasi masa depan.   

 

II. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang 

digunakan yaitu Enterprise Architecture Planning (EAP) 

untuk membangun arsitektur enterprise dengan berdasarkan 

dorongan data dan dorongan bisnis. Pemodelan bisnis yang 

berlangsung dengan menggunakan analisis value chain.  

A.  Wawancara 

 Penelitian ini membutuhkan data aktivitas bisnis yang 

ada, data sistem informasi yang dipakai, pandangan bisnis 

perusahaan di masa depan dan data jobdesc karyawan. Data-

data yang dibutuhkan tersebut diperoleh dengan menerapkan 

metode pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara 

ditujukan untuk direktur perusahaan dan beberapa manajer 

terkait.   
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B.  Observasi 

 Penelitian ini membutuhkan data proses bisnis yang 

terjadi di perusahaan dan penggunaan sistem informasi yang 

sudah ada. Berdasarkan data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan metode observasi untuk mendapatkan datanya. 

Peneliti melakukan observasi dengan langsung mengamati 

proses bisnis perusahaan dan penggunaan sistem informasi.  

 

C.  Dokumentasi 

 Penelitian ini membutuhkan data rencana strategis 

perusahaan dan manual book sistem informasi yang sudah 

digunakan. Untuk mendapatkan data-data tersebut peneliti 

menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan 

dokumen-dokumen terkait yang ada di perusahaan.  

 

D.  Value Chain / Rantai Nilai 

 Value Chain dari perusahaan menunjukkan hubungan 

antara aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi yang dilakukan di 

internal perusahaan. Masing-masing aktivitas di dalam value 

chain menyerap biaya-biaya dan menggunakan aktiva. Dari 

value chain activities kemudian diubah menjadi kemampuan-

kemampuan kompetitif yang selanjutnya diubah lagi menuju 

keunggulan kompetitif. [1]. Value chain dibangun untuk 

mengatur proses-proses yang saling mengaitkannya serta 

menjelaskan bagaimana instansi beroperasi. [6].  

 Analisis dengan model value chain juga 

dikembangkan dengan penerapan analisis value chain 

eksternal, yaitu analisis value chain dalam skala industri 

tempat enterprise tersebut berkontribusi. Baik analisis value 

chain eksternal maupun internal dapat membantu identifikasi 

dan inventarisasi area-area fungsi enterprise yang diperlukan 

untuk perencanaan arsitektur enterprise sekaligus juga untuk 

merangkaikannya menjadi model bisnis. [2].  

 

E.  Enterprise Architecture Planning (EAP) 

 Perencanaan arsitektur enterprise merupakan 

kegiatan merencanakan, sehingga aktivitas yang dicakupnya  

terkait kerangka kerja Zachman adalah mendefinisikan data, 

aplikasi dan teknologi dari dua perspektif pertama, yaitu 

perspektif perencana dan perspektif pemilik. Empat perspektif 

kerangka kerja berikutnya sudah merupakan kegiatan 

perancangan, sehingga tidak termasuk komponen 

perencanaan. [2].  

 Gambar 1 berikut merupakan komponen enterprise 

architecture planning (EAP).  

 

 

 
Gambar 1. Komponen Enterprise Architecture Planning [7] 

 

 Tahapan pembangunan EAP yaitu tahap untuk 

memulai, tahap memahami kondisi saat ini, tahap 

pendefinisian visi masa depan, dan tahap untuk menyusun 

rencana dalam mencapai visi masa depan. [7]. 

 

F.  Alur Penelitian 

 Gambar 2 menunjukkan alur penelitian penerapan 

enterprise architecture planning untuk meningkatkan strategi 

teknologi informasi pada perusahaan makanan.  

 

 
Gambar 2. Alur Penelitian 

 

 Alur penelitian pada gambar 2 menunjukkan 

rangkaian penelitian yang dilakukan. Penelitian diawali 

dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan referensi untuk 

penelitian dan pembuatan laporan penelitian.  

 Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode/cara 

antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan berulang kali sampai semua data 

yang dibutuhkan terkumpul. Apabila dalam pengumpulan data 

belum terpenuhi data-data yang dibutuhkan maka proses 

wawancara, observasi atau dokumentasi diulang lagi.  

 Setelah data-data cukup, maka dilakukan inisiasi 

perencanaan. Aktivitas yang ada pada tahap inisiasi 

perencanaan ini antara lain menentukan cakupan serta tujuan  

perencanaan arsitektur enterprise  dan mempersiapkan 

rencana kerja perencanaan arsitektur enterprise. Tahap inisiasi 

tersebut akan menghasilkan rencana kerja perencanaan 

arsitektur enterprise. 

 Tahap kedua yaitu pemodelan bisnis dan sistem saat 

ini. Aktivitas yang dilakukan pada tahap pemodelan bisnis 
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yaitu identifikasi dan mendefinisikan fungsi-fungsi bisnis. 

Tahapan ini akan menghasilkan model bisnis awal enterprise 

yang akan dituangkan dalam analisis value chain. Aktivitas 

pada tahap sistem saat ini yaitu identifikasi dan penilaian 

dokumen sistem aplikasi dan teknologi yang ada. Tahap 

identifikasi sistem saat ini menghasilkan Information 

Resources Catalog (IRC).  

 Tahap ketiga yaitu perancangan arsitektur data, aplikasi 

dan teknologi. Aktivitas pada arsitektur data antara lain 

mendefinisikan entitas data, atribut, serta relasi dan 

mengaitkan entitas terhadap fungsi bisnis. Produk yang 

dihasilkan dari tahap arsitektur data yaitu model data 

konseptual yang menguraikan detail data. Tahapan selanjutnya 

yaitu tahap arsitektur aplikasi. Aktivitas yang terjadi pada 

tahap arsitektur aplikasi yaitu mendefinisikan aplikasi-aplikasi 

dan mengaitkan aplikasi terhadap fungsi bisnis. Produk yang 

dihasilkan dari tahap arsitektur aplikasi yaitu model aplikasi 

konseptual yang mengacu pada data konseptual sehingga 

konsisten dan lengkap. Tahapan setelah arsitektur aplikasi 

yaitu tahap arsitektur teknologi. Aktivitas yang terjadi pada 

tahap arsitektur teknologi yaitu mendefinisikan platform 

teknologi dan mengaitkan platform teknologi terhadap fungsi 

bisnis. Produk yang dihasilkan dari arsitektur teknologi yaitu 

model konseptual yang mendefinisikan platform teknologi 

yang konsisten dengan arsitektur aplikasi, data dan model 

bisnis.  

 Tahap terakhir dari penelitian ini yaitu rencana 

implementasi. Aktivitas pada tahap ini yaitu menyusun urutan 

prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur 

aplikasi. Produk yang dihasilkan dari aktivitas tersebut yaitu 

strategi migrasi yang menekankan perubahan strategis dari 

posisi bisnis saat ini hingga posisi tujuan di masa depan.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 Setelah melakukan penelitian sesuai dengan alur penelitian 

maka didapatkan beberapa hasil dan temuan penelitian. Hasil 

penelitian yang diperoleh disajikan dalam beberapa tabel dan 

gambar.  
A. Pemodelan Bisnis 

 Pemodelan bisnis perusahaan XYZ pada penelitian ini 
digunakan analisis value chain. Penggunaan value chain ini 
untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada pada 
perusahaan. Aktivitas tersebut dibagi menjadi aktivitas utama 
dan aktivitas pendukung. Gambar 3 menunjukkan hasil 
analisis value chain.  

 

Gambar 3. Value Chain 

 Value Chain pada gambar 3 menunjukkan ada empat 
aktivitas utama dan empat aktivitas pendukung pada 
perusahaan XYZ. Aktivitas utama antara lain inbound logistic, 
proses produksi, outbound logistic dan marketing promosi. 
Aktivitas pendukung antara lain administrasi keuangan, 
sumber daya manusia, inventaris perusahaan dan pelayanan 
pelanggan.  

 

B. Sistem Saat Ini   

Perusahaan XYZ telah menerapkan sistem informasi 
dalam administrasinya guna memudahkan karyawan 
menyelesaikan tugasnya dan meningkatkan pelayanan kepada 
pelanggan. Perusahaan XYZ memiliki beberapa sistem 
informasi namun belum optimal dalam pengelolaan serta 
pemeliharaan dan perbaikan. Sistem informasi yang telah 
diterapkan di Perusahaan XYZ ditunjukkan gambar 4 berikut. 

 

Gambar 4. Sistem Informasi Saat Ini 

Bagan sistem informasi yang digunakan saat ini seperti 
yang ditunjukkan gambar 4 tersebut belum dimanfaatkan 
maksimal. Pemeliharaan sistem pun belum dilakukan secara 
rutin. Apabila ada sistem yang error dan perlu perbaikan, tidak 
langsung diperbaiki sehingga berakibat pada aktivitas bisnis 
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sendiri. Aktivitas yang sudah tersistem pada akhirnya kembali 
secara manual.  

Sistem informasi yang telah digunakan antara lain website 
e-commerce, sistem informasi keuangan, company profile, 
sistem administrasi produksi, sistem data pelanggan dan 
beberapa media sosial. Website e-commerce dan media sosial 
ini merupakan salah satu kekuatan dari marketing promosi.  

 

C. Arsitektur Data 

 Arsitektur data bertujuan untuk mendefinisikan jenis data 

atau entitas data utama yang diperlukan untuk mendukung 

fungsi bisnis. Pada arsitektur data ini pertama-tama akan 

dilakukan pendefinisian entitas data kemudian membuat 

diagram hubungan entitas (ER Diagram) dan yang terakhir 

membuat matriks proses bisnis terhadap entitas data. 

 Tabel I berikut menunjukkan rincian kandidat entitas 

bisnis.  

TABEL I. KANDIDAT ENTITAS BISNIS 

Entitas Bisnis Entitas Data 

Entitas Pengadaan Bahan 

Baku 

1. Entitas Supplier 

2. Entitas Bahan baku 

3. Entitas Persediaan 

Entitas Proses Produksi 1. Entitas Jumlah produksi 

2. Entitas Jenis produksi 

3. Entitas Kemasan 

4. Entitas Data Order 

5. Entitas Penjadwalan 

Entitas Distribusi Produk 1. Entitas Produk 

2. Entitas Harga 

3. Entitas Lokasi 

Entitas Marketing 1. Entitas Promosi 

2. Entitas Target Pasar 

EntitasAdministrasi 

Keuangan 

1. Entitas Arus Keuangan 

2. Entitas Pembayaran 

Entitas SDM 1. Entitas Data Karyawan  

2. Entitas Training 

Entitas Inventaris  1. Entitas Data Barang 

2. Entitas Jumlah Barang 

3. Entitas Lokasi Barang 

Entitas Pelayanan Pelanggan 1. Entitas Informasi 

2. Entitas Saran Kritik 

 

 Rincian kandidat entitas bisnis dan entitas data pada tabel 

1 sesuai dengan kondisi perusahaan dalam analisis value 

chain. Berdasarkan analisis value chain terdapat delapan 

entitas bisnis yang terlibat. Setiap entitas bisnis diuraikan lagi 

menjadi beberapa entitas data. Entitas data tersebut kemudian 

digambarkan dalam diagram hubungan entitas. Setelah adanya 

diagram hubungan entitas, kemudian dikaitkannya hubungan 

entitas terhadap fungsi bisnis yang dituangkan dalam matriks 

hubungan kelas data dengan proses.   

 
D. Arsitektur Aplikasi 

 Arsitektur aplikasi bertujuan untuk mendefinisikan aplikasi 
utama yang digunakan untuk mendukung proses bisnis. Pada 

arsitektur aplikasi  dibuat daftar kandidat aplikasi dan definisi 
aplikasi sistem informasi. Kandidat aplikasi diperoleh dari 
hasil analisis yang sudah dilakukan. Analisis yang akan 
menjadi dasar penentuan kandidat aplikasi tersebut yaitu value 
chain. Kandidat aplikasi merupakan kandidat usulan sistem 
informasi mendatang. 

TABEL II. KANDIDAT APLIKASI 

Aktivitas Kebutuhan Usulan SI Keterangan 

Pengadaaan 

Bahan Baku 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

menentukan 

kebutuhan 

bahan baku  

SI Bahan 

Baku 

Pengembangan 

baru 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

monitoring 

persediaan 

bahan baku 

SI 

Persediaan 

Bahan 

Pengembangan 

baru 

Proses 

Produksi 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

menentukan 

prioritas 

produksi 

SPK 

Produksi 

Pengembangan 

baru 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

memonitoring 

jalannya 

produksi 

SI 

monitoring 

produksi 

Pengembangan 

dari sistem 

administrasi 

produksi 

Distribusi 

Produk 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

monitoring 

produk. 

SI 

monitoring 

pemasaran 

Pengembangan 

baru 

Marketing Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

meningkatkan 

promosi 

penjualan 

Company 

profile 

web-based 

Pengembangan 

dari company 

profile yang 

sudah ada.  

Administrasi 

Keuangan 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

pengelolaan 

arus keuangan 

SI 

keuangan 

terintegrasi 

Pengembangan 

dari sistem 

informasi 

keuangan yang 

sudah ada 

Membutuhkan SI Pengembangan 
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sistem 

informasi 

untuk 

mengelola 

penggajian 

karyawan 

Penggajian baru 

SDM Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

mengelola 

data karyawan 

SI SDM Pengembangan 

baru 

Inventaris Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

pendataan 

barang-barang 

inventaris 

perusahaan 

SI 

Inventory 

Pengembangan 

baru 

Pelayanan 

Membutuhkan 

website 

sistem 

informasi 

untuk 

meningkatkan 

pelayanan 

Website E-

Commerce 

Pengembangan 

website yang 

sudah ada 

Membutuhkan 

sistem 

informasi 

untuk 

mendata 

semua 

pelanggan 

SI 

Pelanggan 

Pengembangan 

sistem yang 

sudah ada 

 

 Berdasarkan tabel I didapat dua belas usulan sistem 
informasi yang akan dikembangkan. Sistem informasi tersebut 
antara lain Sistem informasi bahan baku, sistem informasi 
persediaan bahan, sistem penunjang keputusan produksi, 
sistem informasi monitoring produksi, sistem informasi 
monitoring pemasaran, sistem informasi keuangan, company 
profile, sistem informasi penggajian, sistem informasi SDM, 
sistem informasi inventory, website e-commerce dan sistem 
informasi pelanggan.  

 

E. Rencana Implementasi 

Implementasi arsitektur enterprise dilakukan untuk 
menghasilkan sistem informasi dan pengembangan aplikasi. 
Urutan pengembangan aplikasi menjadi hal penting dan 
perencanaan. Urutan pengembangan aplikasi disesuaikan 
dengan kebutuhan bisnis perusahaan.  

Tabel III menggambarkan portofolio aplikasi sistem 
informasi dilihat dari perspektif strategis.  

TABEL III. PORTOFOLIO APLIKASI 

Strategis Berpotensi Tinggi 

SI keuangan 

SI pelanggan 

Company Profile 

SPK produksi 

SI Persediaan Bahan 

SI Penggajian 

SI SDM 

SI Monitoring pemasaran 

SI monitoring produksi  

Website E-Commerce 

SI bahan baku 

SI inventory 

 

Operasional Kunci Pendukung 

  

 Berdasarkan tabel III sistem informasi telah dipetakan 

sesuai dengan posisi dan kebutuhan perusahaan. Sistem 

informasi bersifat strategis yaitu yang bersifat kritis untuk 

keberlanjutan bisnis di masa depan. Sistem informasi yang 

termasuk dalam strategis antara lain Sistem Informasi 

Keuangan, Sistem Informasi Pelanggan, Company Profile, 

Sistem Penunjang Keputusan Produksi dan Sistem Informasi 

Persediaan Bahan.  

 Sistem informasi bersifat berpotensi tinggi yaitu sistem 

informasi yang mungkin penting dalam mencapai kesuksesan. 

Sistem informasi yag berpotensi tinggi antara lain Sistem 

Informasi Penggajian, Sistem Informasi SDM dan Sistem 

Informasi Monitoring pemasaran. 

 Sistem Informasi bersifat operasional kunci yaitu sistem 

informasi yang digunakan untuk mencapai kesuksesan. Sistem 

informasi yang termasuk operasional kunci antara lain Sistem 

Informasi Monitoring Produksi  dan Website E-Commerce. 

 Sistem Informasi bersifat pendukung yaitu sistem 

informasi yang berharga tapi bukan merupakan kunci. Sistem 

informasi yang termasuk pendukung antara lain Sistem 

Informasi Bahan Baku dan Sistem Inventory Inventory.  

 Usulan atau rekomendasi sistem informasi tersebut 

ditujukan untuk direktur perusahaan dan manajer terkait sesuai 

dengan divisinya. Adanya perencanaan implementasi sistem 

informasi tersebut harapannya dapat membantu perusahaan 

dalam mewujudkan visi misinya melalui keunggulan sistem 

teknologi informasi. 

 

IV. KESIMPULAN  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 

menerapkan Enterprise Architecture Planning (EAP) 

diperoleh usulan sistem informasi masa depan untuk mencapai 

keunggulan bersaing. Penerapan EAP dalam penyusunan 

rencana arsitektur enterprise memudahkan dalam proses 

identifikasi proses bisnis hingga portofolio rencana 

implementasi sistem informasi. Penggunaan EAP 

menyederhanakan dalam pengubahan dari proses bisnis 

menjadi proses data dan didapat identifikasi kebutuhan akan 

sistem informasi. 
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Abstrak -- Proses tersebut masih dilakukan secara manual, 

oleh karena itu akan lebih baik jika dilakukan secara 

terkomputerisasi oleh sistem. Dari kelemahan-kelemahan 

tersebut sebelum dibuat perancangan maka dilakukan analisis 

terlebih dahulu menggunakan analisis (performance, 

information, economy, control, efficiency, services) (PIECES). 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 

wawancara, observasi, dan dokumentasi atau studi pustaka. 

penelitian ini diharapkan akan dapat mengatasi masalah – 

masalah, dan harus memiliki rencana strategis sistem 

informasi yang jelas dan terarah untuk mencapai visi, misi 

dan tujuan organisasi serta untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap stakeholder .  Dengan adanya strategi sistem 

informasi dan analisis PIECES ini diharapkan dapat 

meningkatkan pelayanan manajemen terhadap peserta kursus 

atau siswa serta dapat mengetahui apa yang menjadi 

kebutuhan siswa. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, akademik, PIECES 

 

I. PENDAHULUAN 

  Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat 

mendorong manusia untuk mengoptimalkan kemajuan 

tersebut untuk mendukung kegiatan operasional yang 

dijalankannya, khususnya dalam penyajian informasi yang 

cepat dan tepat [1]. Suatu sistem informasi dibutuhkan 

beberapa komponen yang fungsinya sangat penting di 

dalam sistem informasi. Komponen – komponen sistem 

informasi tersebut adalah input, proses, output, teknologi, 

basis data, dan kendali. Penggunaan komputer dalam 

bidang industri maupun lembaga pemerintah  mampu 

mempercepat penyimpanan data, pengolahan data, dan 

menghasilkan informasi sehingga mempercepat pelayanan 

kepada masyarakat. Selain itu dilembaga pendidikan 

komputer mampu menyimpan data siswa, data pembayaran 

dan sebagainya, data akan selalu dapat diperbaruhi dan 

dapat ditampilkan sewaktu-waktu diperlukan.  

 Lembaga Kursus dan Pelatihan Permata Surakarta 

merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang berada di 

wilayah Surakarta. Salah satu kegiatannya adalah membuka 

program intensif atau program kursus singkat 1 bulan, yang 

meliputi pembelajaran komputer dan bahasa asing. Penulis 

meneliti tentang kegiatan administrasi akademik program 

intensif 1 bulan.  

 Permasalahan yang dialami di lembaga tersebut 

adalah : 1) Segala kegiatan pencatatan dan pengelolaan 

datanya, masih dilakukan dengan cara manual yaitu semua 

kegiatan yang berkaitan dengan administrasi akademik 

dicatatkan di dalam buku administrasi; 2) Penyimpanan 

form manual pendaftaran siswa, presensi, dan data nilai 

masih kurang teratur bahkan masih banyak berkas yang 

hilang dan dalam pencarian arsipnya memerlukan waktu 

yang relatif lama dan kurang efektif; 3) Pencatatan tersebut 

selain di catatkan dalam buku juga di ketikkan pada 

program excell, hal ini juga kurang efektif karena excell 

terdiri dari banyak lembar kerja atau sheet, sehingga dalam 

mencari data harus melewati beberapa sheet dan dalam 

pencariannya data akan muncul semua, pembuatan 

sertifikatpun juga masih diketikkan menggunakan Microsoft 

word, sehingga juga kurang efektif dan efisien. Oleh karena 

itu, akan lebih baik jika dilakukan secara terkomputerisasi 

oleh sistem. Karena dapat memberikan kemudahan dalam 

mengolah data yang ada serta mampu memberikan suatu 

informasi yang dibutuhkan. 

 Pada awalnya sistem tersebut masih dapat 

menangani administrasi pendidikan dengan baik dan tidak 

mengalami kesulitan yang cukup berarti karena jumlah 

peserta kursus tidak terlalu banyak. Namun seiring dengan 

perkembangan yang telah terjadi, dan dengan semakin 

banyaknya peminat untuk mengikuti kursus di Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (LKP) Permata, maka kegiatan – 

kegiatan dalam administrasi semakin meningkat.  

 Berdasarkan paparan permasalahan tersebut 

,penelitian ini diharapkan akan dapat mengatasi masalah – 

masalah, dan harus memiliki rencana strategis sistem 

informasi yang jelas dan terarah untuk mencapai visi, misi 
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dan tujuan organisasi serta untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap stake holder. Sebelum melakukan perancangan, 

terlebih dahulu dilakukan analisis . Analisis yang digunakan 

adalah analisis PIECES.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evri 

Cofriyanti yang berjudul perencanaan strategis sistem 

informasi pada lembaga pendidikan primagama, yang 

membahas tentang keunggulan kompetitif bagi pihak 

lembaga ditengah persaingan yang ketat, dengan makin 

maraknya bimbingan belajar sejenis [2]. Pada penelitian ini 

membahas tentang bagaimana membuat sistem informasi 

administrasi di LKP Permata. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sony muslim yang berjudul Sistem informasi 

akademik lembaga pendidikan primagama berbasis jaringan 

komputer [3], penelitian tersebut membahas tentang 

administrasi pengolahan data keuangan siswa, sedangkan 

dalam penelitian ini membahas tentang sistem informasi 

strategis administrasi di LKP Permata. 

 Pada penelitian ini akan dibahas tentang 

Bagaimana merancang sebuah sistem informasi 

administrasi akademik program intensif 1 bulan di Lembaga 

Kursus dan Pelatihan Permata Surakarta ? dan bagaimana 

memanfaatkan sistem informasi secara optimal di Lembaga 

Kursus dan Pelatihan Permata Surakarta ? 

 Penelitian ini bertujuan untuk Merancang  suatu 

sistem yang berbasis komputer sehingga mempermudah 

dalam memperlancar kegiatan – kegiatan di dalam 

pengolahan data, membantu dalam kecepatan, ketepatan 

pencatatan dan pengolahan data, serta membuat 

perencanaan strategis sistem informasi untuk meningkatkan 

kinerja di LKP Permata Surakarta. Hasil dari penelitian ini  

dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam bidang 

administrasi akademik, dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dan evaluasi di LKP Permata Surakarta, serta 

digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan 

dalam hal administrasi. 

 

II.  LANDASAN TEORI 

 

A.  Sistem Informasi 

 Sistem informasi merupakan suatu komponen yang 

terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja 

yang memproses, menyimpan, menganalisisi, dan 

menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan [4]. 

Sistem informasi  atau teknologi informasi saat ini berperan 

penting dalam bisnis suatu lembaga. Melalui SI/TI, lembaga 

dapat memperoleh keunggulan strategis dalam persaingan 

antar pelaku saat ini.  

 Data juga memegang peranan yang penting dalam 

sistem informasi. Data yang akan dimasukkan dalam 

sebuah sistem informasi dapat berupa formulir – formulir 

dan prosedur – prosedur [5]. Suatu sistem informasi 

dibutuhkan beberapa komponen yang fungsinya sangat vital 

di dalam sistem informasi. Komponen – komponen sistem 

informasi tersebut adalah input, proses, output, teknologi, 

basis data, dan kendali. 

 

B.  Administrasi 

 Administrasi dalam kamus bahasa Indonesia : 

“Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta 

penetapan cara-cara penyelenggaraan pemerintahan, 

kegiatan tata usaha dan perkantoran” [6]. Administrasi 

dalam arti sempit yaitu dari kata “Administrate” (bahasa 

belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat 

menyurat, pembukuan ringan, agenda dan lain sebagainya 

yang bersifat teknis ketatausahaan.  

 Administrasi dalam arti luas yaitu dari kata ” 

Administration” (bahasa inggris) yang artinya suatu proses 

yang ada pada umumnya terdapat pada semua usaha 

kelompok negara atau swasta, sipil atau militer “. Sistem 

administrasi berarti kumpulan dari prosedur-prosedur 

seperti kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan 

ringan, agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis 

ketatausahaan serta memiliki tujuan tertentu [7]. 

C.  Perencanaan Strategis Sistem Informasi 

 Strategi sistem informasi adalah strategi yang 

mendefinisikan kebutuhan organisasi atau perusahaan 

terhadap informasi dan  sistem yang mendukung 

keseluruhan strategi bisnis yang dimiliki organisasi tersebut 

[8]. Perencanaan strategis menunjukkan analisa yang 

komprehensif, sistematis untuk mengembangkan rencana 

dari suatu aksi atau kegiatan. Perencanaan Strategis Sistem 

Informasi adalah suatu proses analisa yang menyeluruh dan 

sistematis dalam mengimplementasikan rencana strategis 

Sistem Informasi untuk menunjang strategi bisnis 

perusahaan, sehingga memberikan keunggulan jangka 

panjang dalam bersaing. 

 

D. Analisis PIECES 

 Analisis PIECES digunakan untuk mengidentifikasi 

masalah, terhadap kinerja, informasi, ekonomi, keamanan 

aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Panduan ini 

dikenal dengan analisis PIECES (performance, 

information,economy, control, eficiency, dan services) [9]. 

Pengertian analisisnya adalah sebagai berikut: 

1. Analisis kinerja (Performance), masalah ini terjadi 

ketika tugas-tugas bisnis dijalankan dan tidak mencapai 

sasaran. 

2. Analisis Informasi (Information), Kemampuan sistem 

informasi dapat dievaluasi untuk menangani masalah 

dan peluang untuk menagtasi masalah tersebut. 

3. Analisis Ekonomi (Economic), Persoalan ekonomis dan 

peluang  berkaitan dengan masalah biaya. 

4. Analisis Keamanan (Control), Tugas-tugas bisnis perlu 

dimonitor dan dibetulkan jika ditemukan kinerja yang 

dibawah standard. 

5. Analisis efisiensi (Efficiency), Menyangkut bagaimana 

mengahsilkan output sebanyak-banyaknya dengan input 

yang sekecil mungkin. 
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Layanan (Service), Kualitas sistem dikatakan buruk jika 

sistem menghasilkan produk yang tidak akurat, tidak 

konsisten, tidak dipercaya, tidak mudah dipelajari tidak 

mudah digunakan dan tidak fleksibel. 

 Dari analisis tersebut dapat diketahui kekurangan 

dan kelebihan dari sistem yang sedang berjalan, sehingga 

hasilnya akan digunakan dalam sistem baru. 
 

III.  METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dalam pengumpulan datanya 

menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dalam analisis penelitianya menggunakan 

analisis PIECES (performance, information, economy, 

control, efficiency, services) . 

A. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 

beberapa metode yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan meminta 

keterangan secara lisan kepada subjek penelitian. Untuk 

mendapatkan data tersebut peneliti melakukan wawancara 

kepada direktur lembaga. 

2. Observasi 

Pengamatan langsung pada subjek penelitian. 

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses 

administrasi di lembaga. 

3.  Dokumentasi 

Mencari referensi teori atau data-data yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Mengumpulkan 

data-data rekap administrasi dari lembaga. 

B. Metode Analisis PIECES 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan dari sistem yang sedang berjalan di bagian 

administrasi, hasil dari analisis ini digunakan untuk 

referensi pembuatan rancangan sistem informasi akademik 

lembaga. Analisisnya meliputi : 

C.  Alur Penelitian 

Gambar 1 ini menunjukkan alur penelitian untuk 

merancang sistem informasi akademik. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Alur Penelitian 

 

 Alur penelitian pada gambar 1 menunjukkan 

rangkaian penelitian yang dilakukan. Penelitian diawali 

dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan referensi untuk 

penelitian dan pembuatan laporan penelitian. Pengumpulan 

data dilakukan dengan tiga metode atau cara yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

 Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis 

PIECES, dan tahap yang terakhir adalah rancangan antar 

muka.  

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Analisis PIECES 

 Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap 

performance, information, economy, control, efficiency, dan 

service. Adapun bahasan dari analisis ini adalah sebagai 

berikut : 

TABEL I. ANALISIS PIECES 

Jenis 

Analisis 

Kelemahan Sistem 

Lama 

Sistem Berbasis 

Komputer 

Performance 

(Kinerja) 

Sistem lama dilihat 

dari waktu yang 

diperlukan setiap 

input data dan 

transaksi. Pendataan 

kursus, pendataan 

pengajar, pendataan 

waktu kursus, 

pendataan peserta 

kursus, pendaftaran 

kursus, pembayaran 

kursus, pendataan 

absensi peserta 

kursus, pendataan 

nilai ujian serta 

dalam mencetak 

sertifikat masih 

dilakukan secara 

manual. Sehingga 

tidak bisa langsung 

di laporkan ke 

pimpinan. 

Sistem berbasis 

komputer dengan 

program aplikasi 

dapat membantu 

kinerja petugas 

administrasi, 

sehingga bisa lebih 

efektif dan cepat 

dalam pendataan 

dan proses transaksi 

sehingga bisa 

langsung dilaporkan 

kepada pimpinan. 

Information 

(Informasi) 

Pada sistem manual 

data-data di 

catatkan pada 

berkas kertas-kertas 

dan tidak adanya 

integrasi antara data 

yang disimpan, hal 

ini menyebabkan 

sulitnya analisa data 

dalam proses 

pembuatan laporan 

dan penyediaan 

Dapat 

mengintegrasikan 

dan memproses 

data-data sehingga 

akan memudahkan 

analisa antar data. 

Studi 
pustaka 

Wawancara 
Pimpinan 
Lembaga 

Observasi 
LKP 

PERMAT

A 

Dokumentasi 

Analisis 

PIECES 

Rancangan 

Antar muka 

Pengumpulan 

Data 
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informasi lainya. 

Hal ini juga akan 

mempengaruhi 

kualitas informasi 

yang dihasilkan dan 

ketepatan 

waktunya. 

Economy 

(Ekonomi) 

Sistem administrasi 

lembaga, 

melakukan 

pencatatan dan 

inventaris secara 

manual, hal ini 

memungkinkan 

terjadinya 

kehilangan data, 

sehingga pada 

akhirnya harus 

mengeluarkan biaya 

pengadaan untuk 

menggantinya. 

Dengan sistem 

berbasis komputer 

maka pencatatan 

maupun inventaris 

dapat dikerjakan 

dengan lebih baik 

sehingga 

mengurangi resiko 

kehilangan data.  

Control 

(Keamanan) 

Kontrol pencatatan, 

penyimpanan dan 

pengolahan 

dikerjakan oleh 

bagian administrasi, 

sehingga 

memungkinkan 

terjadinya banyak 

kesalahan, 

kesalahan dalam 

pencatatan, 

penyimpanan, juga 

kesalahan 

pengolahan data 

serta penyajian 

informasi. 

Dengan sistem 

berbasis komputer 

kontrol akan 

dilakukan komputer 

dan manusia, baik 

kontrol pencatatan, 

pemrosesan juga 

pengolahan dan 

penyajian laporan. 

Effisiency 

(Efisiensi) 

Sistem informasi 

manual kurang 

efisisen karena 

pencatatan dan 

dokumentasi 

dilakukan secara 

manual. Pencatatan 

pada sistem 

administrasi ini 

kurang efisien 

karena 

pendokumentasian 

akan memakan 

banyak waktu dan 

tempat. 

Sistem berbasis 

komputer akan lebih 

efisien karena 

pendokumentasian 

dilakukan secara 

otomatis. Selain itu 

penyimpanan 

dokumentasi 

tersebut bisa pad 

CD/DVD atau 

hardisk sehingga 

tidak memerlukan 

banyak tempat. 

Service 

(Layanan) 

Pada sistem manual 

pelayanan terhadap 

pendaftaran, 

pembayaran, 

Sistem berbasis 

komputer ini 

memberikan 

pelayanan yang 

pembuatan sertifikat 

akan memakan 

waktu lama karena 

pencatatan dan 

pengecekan validasi 

dilakukan manual 

oleh petugas 

administrasi. 

Pengecekan ruang 

kelas juga masih 

menjadi kendala 

juga untuk 

mengetahui ruang 

kosong ataupun 

masih dipakai. 

lebih cepat karena 

validitas, 

pendokumentasian, 

analisa dan 

pemrosesan data 

transaksi dilakukan 

oleh komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Diagram Konteks 

  

 

 

 

Sistem 

Administrasi

 

0

Siswa

Instruktur

Bag. Keuangan

Bag. Akademik

Pimpinan

Sertifikat

Honor

Data Siswa,

Data Instruktur,

Data Program,

Data Jadwal,

Data Ruang,

Data Nilai,

Data Bayar,

Data Honor,

Laporan Data Siswa,

Laporan Data 

Instruktur,

Laporan Data Program,

Laporan Data Jadwal,

Laporan Data Ruang,

Laporan Data Nilai,

Laporan Data Bayar,

Laporan Data Honor,

Laporan Sertifikat,

Laporan Honor,

 
Gambar 2. Diagram Konteks 

 

 Berdasarkan Gambar 2. tersebut bagian akademik 

memasukkan data siswa, data instruktur, data jadwal. data 

program dan data nilai ke dalam sistem administrasi 

akademik. Data nilai yang diinputkan kemudian diolah 

kedalam sistem administrasi menjadi sertifikat yang akan 

diberikan kepada siswa. Bagian keuangan memasukkan 

data bayar siswa dan data honor instruktur ke dalam sistem 

administrasi, kemudian diolah ke dalam sistem 

administrasi, data honor instruktur diolah menjadi honor 

instruktur berdasarakan presensi, yang kemudian diberikan 

kepada instruktur  diolah dalam sistem administrasi 

sehingga menghasilkan honor instruktur. Tembusan dari 
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laporan-laporan administrasi akademik kemudian 

diserahkan kepada pimpinan. 

 

C.  DFD level 0 

Siswa

Instruktur

Bag. 

Keuangan

Bag. Akademik
Data Siswa

Data Instruktur

Data Program

Data Jadwal
Data Ruang

Data Honor
Data Bayar

Data Nilai

Sertifikat

Honor

Rekam Data Siswa

Rekam Data Instruktur

Rekam DataProgram 

Rekam Data Jadwal

Rekam Bayar

Rekam Nilai

Rekam Honor

Kd Instruktur

Kd Program

Id Siswa

Rekam Data Ruang

Kd Jadwal

Kd Ruang

Data Nilai

Data Bayar

Data Honor

Data Jadwal

Data Ruang

Data Program 

Data Instruktur

Data Siswa

  1

 

 

 

Master Data

 

  2

 

 

 

Transaksi

 

  3

 

 

 

Laporan

 

D1 Siswa

D2 Instruktur

D3 Program

D4 Jadwal

D5 Ruang

D6 Data Nilai

D7 Data Bayar

D8 Data Honor

Pimpinan

Laporan Data Siswa
Laporan Data Instruktur
Laporan Data Bayar

Laporan Data Honor
Laporan Data Program

Laporan Data Ruang

Laporan DataRuang

Laporan Data Nilai

update

update

update

update

update

 
Gambar 3. DFD level 0 

 

 Berdasarkan Gambar 3 tersebut data siswa, data 

instruktur, data program, data ruang, dan data jadwal akan 

diproses pada master data. Data siswa disimpan dalam file 

siswa, data instruktur disimpan dalam  file instruktur, data 

program disimpan dalam  file program, data ruang disimpan 

dalam file ruang, dan data jadwal disimpan dalam  file 

jadwal. 

 File data nilai, file data bayar, file honor instruktur 

akan diproses di dalam pengolahan transaksi yang 

kemudian disimpan pada data nilai, data bayar dan data 

nilai honor.  File data bayar, file data nilai diproses 

berdasarkan id siswa, selanjutnya disimpan berdasarkan 

data bayar dan data nilai. File data honor instruktur akan 

diproses berdasarkan kd instruktur yang kemudian disimpan 

di dalam data honor. 

 File siswa, file instruktur, file program, file ruang, 

file jadwal, file data nilai , file bayar, dan file honor akan  

diproses pada laporan kemudian menghasilkan laporan data 

siswa, laporan data instruktur, laporan data program, 

laporan data ruang, laporan data jadwal, laporan data nilai, 

laporan data bayar, dan laporan honor yang akan dilaporkan 

kepada pimpinan, serta laporan sertifikat yang akan 

diberikan kepada siswa kursus. 

 

 

D. Rancangan Antar Muka 

 

1. Master Data 

 

 
 

Gambar 4. Rancangan Antar muka Master Data 

 

 Berdasarkan gambar 4 tersebut rancangan antar 

muka terdiri dari pendaftaran siswa kursus, ruangan kelas 

yang digunkanakan, program yang dipilih siswa, instruktur 

atau pengajar program, serta kelas berdasarkan pilihan 

waktu. 

 

2.  Transaksi 

 

 
 

Gambar 5. Rancangan antar muka Transaksi 

 

Berdasarkan gambar 5 tersebut terdapat transaksi yanng 

terdiri dari pembayaran kursus yang diambil, honor 

instruktur atau pengajar, dan nilai siswa untuk mendapatkan 

sertifikat. 

 

3.  Laporan 

 

 
 

Gambar 6. Rancangan Antar Muka Laporan 
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 Berdasarkan gambar 6 terdapat laporan yang 

nantinya akan diberikan kepada pimpinan. 

 

V.  KESIMPULAN 

 

1. Pengolahan data administrasi di LKP Permata 

Surakarta masih dilakukan secara manual, sehingga 

pengolahan datanya kurang cepat dan akurat. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada peserta 

kursus, mempermudah dalam melaksanakan 

pengolahan data, serta memperoleh hasil yang akurat 

dan cepat, maka pengolahan data administrasi 

dengan komputer adalah jawaban yang tepat. 

3. Memudahkan dalam memberikan informasi yang 

jelas dan akurat, mulai dari pendaftaran peserta 

kursus, pembayaran, hingga menghasilkan sertifikat, 

selain itu dapat memberikan kemudahan dalam 

melakukan penambahan, penghapusan, dan koreksi 

data.  

4. Memudahkan dalam pembuatan laporan yang 

dibutuhkan. 

5. Hasil analisis PIECES  menjadi rekomendasi untuk 

perbaikan-perbaikan yang harus dibuat pada sistem 

yang akan dikembangkan. 

6. Dengan adanya strategi sistem informasi diharapkan 

dapat meningkatkan pelayanan manajemen terhadap 

peserta kursus atau siswa serta dapat mengetahui apa 

yang menjadi kebutuhan siswa. 

 

VI.  SARAN 

 

1. Untuk pengembangan SI/TI lebih lanjut dapat dibuat 

pendaftaran maupun pembayaran secara online. 
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PERENCANAAN SISTEM INFORMASI 

STRATEGIS 
STMIK AMIKOM PURWOKERTO 
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Program Studi Sistem Informasi 

STMIK AMIKOM Purwokerto 53127, Indonesia 
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Abstract— Information systems strategic planning ( p-sis ) is a 

planning against the system information or sistem-sistem any 

information at the level of any support or implement the 

competition competitive advantages for the company through its 

efficiency and efficiency comparative internal to help the 

company has the advantage significantly and improve 

performance long term .This study shows that stmik amikom 

have had the strategic management relatively complete .While in 

terms of information technology system , has not been found 

document comprehensive .Nevertheless , through a process in 

research it can be revealed various information technology 

system .The research also suggest that stmik amikom was at the 

administrative integration into integration one direction in the 

context of management penyelerasan strategic and information 

technology system .Keywords: strategic management , certain 

technical system. 

Keywords—component; strategic management, information 

technology system, strategic planning information system 

I. PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi persaingan antar perguruan tinggi 

katakanlah diperlukan beberapa strategi seperti memilih 

pesaing yang tepat, fokus pada keunggulan yang dimiliki, 

fokus pada kelemahan pesaing, belajar dari pengalaman dan 

berupaya untuk keluar dari persaingan itu sendiri.  

STMIK AMIKOM Purwokerto sebagai organisasi 

yang menyelenggarakan pendidikan di bidang sistem 

informasi dan teknologi informatika merupakan sekolah tinggi 

swasta yang mau tidak mau membutuhkan perencanaan sistem 

informasi strategis untuk mempersiapkan organisasi dalam 

merencanakan pemakaian teknologi dan sistem informasi 

untuk organisasinya.  

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini 

memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun 

perencanaan sistem informasi yang memiliki nilai strategis 

bagi organisasi.  

Ada pun penelitian ini memiliki tujuan untuk 

menyusun Perencanaan Sistem Informasi Strategis yang 

mampu mendukung pengambilan keputusan strategis dan 

penciptaan keunggulan kompetitif bagi STMIK AMIKOM 

Purwokerto.  

Penelitian ini berlandaskan pada berbagai teori yang 

berhubungan dengan istilah Sistem Informasi Strategik atau 

Strategic Information Sistem ( SIS) yang disebutkan di 

McFarlan (1984), Inves dan Learonth (1984), Porter dan 

Millar(1985), Cash dan Konsynski (1985), Vitale (1986), 

Copeland dan Mckenney (1988). 

Selain itu digunakan pula berbagai teori yang 

berhubungan dengan perencanaan strategis yang diungkapkan 

oleh Earl MJ, McLeod, R, Jr, Rangkuti, F yang kemudian 

terangkum bahwa perencanaan strategis bisnis merupakan 

proses untuk menyediakan arah dan sasaran jangka panjang 

bagi perusahaan sesuai dengan kekuatan internal serta 

menentukan strategi-strategi untuk mengatasi ancaman 

eksternal sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan. 

 

II. LANDASAN TEORI 

Sistem sebagai sebuah konsep mempunyai beberapa 

telaah yakni berkenaan dengan pengertian, karakteristik, 

komponen, batas, lingkungan, penghubung, input, output, 

pengolah dan sasaran atau tujuan.  

2.1.1. Pengertian Sistem 

Ada dua kelompok pendekatan di dalam 

mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada 

prosedurnya dan yang menekankan pada komponen. 

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada 

prosedur mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu 

jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 

suatu sasaran tertentu. Pendekatan sistem yang 

menekankan pada elemen atau komponennya 

mendefinisikan bahwa sistem adalah kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai 

tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). 
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2.1.2. Karakteristik Sistem 

Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, 

kita perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang 

membentuknya. Gambar 1 menunjukkan karakteristik 

sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan 

sistem lainnya (Jogiyanto, 2005).  

 

Gambar 2.1. Karakteristik Sistem 

 

 

2.1.3. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang 

saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama 

membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen atau 

elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau 

bagain dari sistem. 

2.1.4. Batas Sistem 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara 

suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan 

lingkungan luarnya. 

2.1.5. Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

2.1.6. Penghubung Sistem 

Penghubung Sistem merupakan media penghubung 

antara satu subsistem dengan subsitem lainnya. 

2.1.7. Input atau masukan sistem yang dimasukkan ke dalam 

sistem 

2.1.8. Output atau keluaran sistem adalah hasil yang 

dikeluarkan oleh sistem 

2.1.9. Pengolah Sistem 

Suatu sistem mempunyai suatu bagian pengolah 

yang akan merubah masukan menjadi keluaran 

2.1.10. Sasaran atau Tujuan 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau 

sasaran. Perbedaan sasaran atau suatu tujuan 

adalah bahwa tujuan biasanya dihubungkan 

dengan lingkup yang lebih luas dan sasaran 

adalah dalam ruang lingkup yang sempit.   

 

2.2. Konsep Dasar Informasi 

Beberapa hal pokok yang menjadi bahasan mengenai 

konsep dasar informasi antara lain: pengertian, siklus dan 

kualitas informasi.  

2.2.1. Pengertian Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya. Data adalah kenyataan yang 

menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan 

nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada 

saat tertentu (Jogiyanto, 2005). 

2.2.2. Siklus Informasi 

Data yang diolah melalui suatu model sehingga 

menjadi beberapa informasi, penerima kemudian 

menerima informasi tersebut, membuat suatu 

keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti 

menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan 

membuat sejumlah data kembali. Data tersebut 

akan ditangkap sebagai input, diproses kembali 

lewat suatu model dan seterusnya membentuk 

suatu siklus (Jogiyanto, 2005). 

2.2.3. Kualitas Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005), kualitas dari informasi 

sangat bergantung oleh lima hal, yaitu: 

a) Akurat, adalah informasi tersebut tidak bisa 

dipercaya atau menyesatkan harus bebas dari 

kesalahan-kesalahan.  

b) Tepat waktu, adalah informasi yang dihasilkan 

dari suatu proses pengolahan data tidak boleh 

terlambat dari waktu yang telah ditentukan. 

c) Relevan, adalah informasi harus mempunyai 

manfaat untuk pemakainya. 

d) Jelas, adalah isi informasi sinkron dengan 

kebutuhan pemakai. 

e) Lengkap, adalah inromasi menyediakan isi 

yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh pemakainya.  

 

2.3. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi sebagai sebuah konsep dasar 

mempunyai beberapa telaah terhadapnya, diantaranya 

soal: sejarah, pengertian dan komponen sistem informasi.    
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2.3.1. Sejarah Sistem Informasi 

Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi 

mencakup peninjauan kembali pada bagaimana 

peranti perangkat keras telah mengalami evolusi 

dan bagaimana penerapannya dari waktu ke 

waktu. Dalam kurun waktu setengah abad sejak 

computer digital untuk tujuan umum pertama 

kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti 

keras telah mengalami berlip[at-lipat kali 

kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga 

disertai dengan pengurangan ukuran secara 

dramatis. Dalam waktu yang sama aplikasi 

computer juga telah mengalami evolusi dari yang 

sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi 

akuntansi secara sederhana, menjadi sistem yang 

dirancang untuk manajer dan para pemecah 

masalah selanjutnya (McLeod dan Shell, 2008). 

2.3.2. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K Roscoe Davis 

dalam bukunya Jogiyanto (2005) mendefiniskan 

sistem informasi sebagai suatu sistem dalam 

oragnisasi yang mempertumkan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari 

suatu organisasi dan menyediakan phak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.  

2.3.3. Komponen Sistem Informasi 

Jhon Burch dan Gary Grudnitsky dan bukunya 

Jogiyanto (2005) mengemukakan bahwa sistem 

informasi terdiri dari komponen-komponen yang 

diebutnya dengan blok bangunan, yaitu: 

a. Blok Masukan 

Input mewakili data yang masuk ke dalam 

sistem informasi termasuk metode-metode 

dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, dapat berupa dokumen dasar.  

b. Blok Model 

Terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan 

model matematik yang akan memanipulasi 

data input dan data yang tersimpan di basis 

data. 

c. Blok Keluaran 

Keluaran yang merupakan informasi yang 

berkualitas danb diokumentasi yang berguna 

untuk semua tingkatan pemakai sistem. 

d. Blok Teknologi 

Digunakan untuk menerima input, 

menjalankan model, menyimpan dan 

mengakses data, menghasilkan dan 

mengirim keluaran serta membantu 

pengendalian dari sistem secara 

keseluruhan. 

e. Blok Basis Data 

Merupakan kumpulan dari data yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan 

di perangkat lunak utnuk 

memmanipulasinya. 

f. Blok Kendali 

Meliputi masalah pengendalian terhadap 

operasional sistem yang berfungsi mencegah 

dan menangani kegagalan sistem. 

 

2.4. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem sebagai konsepsi 

mempunyai beberapa sub bahasan yakni: pengertian, 

tujuan dan prinsip pengembangan sistem. 

 

2.4.1. Pengertian Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun 

suatu sistem baru untuk menggantikan sistem 

yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki 

sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu 

dikembangkan karena beberapa hal (Jogiyanto, 

2005): 

a. Adanya permasalahan-permasalahan yang 

timbul di sistem yang lama 

b. Untuk meraih kesempatan-kesempatan 

c. Adanya instruksi-instruksi 

 

2.4.2. Tujuan pengembangan sistem menurut Jogiyanto 

(2005): 

a. Kinerja, yaitu bagian pendukung dalam 

kelancaran proses kerja dalam suatu 

perusahaan atau instansi 

b. Informasi juga merupakan hal yang penting 

bagi seorang pemakai akhir pada suatu 

sistem dalam pengambilan keputusan 

c. Ekonomi, pertimbangan ekonomi akan 

dilakukan dengan melakukan perbandingan 

sejauh mana manfaat dari sistem lama dalam 

mendukung peroses manajerial 

d. Pengendalaian, atau kontrol dalam sebuah 

sistem yang sangat diperlukan 

keberadaannya untuk menghindari dan 

mendeteksi scara dini terhadap 

penyalahgunaan atau kesalahan sistem serta 

untuk menjamin keamanan data atau 

informasi. 

e. Efisensi, berhubungan dengan bagaimana 

sumber daya yang ada digunakan agar tidak 

terjadi pemborosan 
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f. Pelayanan, analisis yang berhubungan 

dengan poeningkatan terhadap pelayanan 

yang lebih baik yang diberikan oleh sistem 

 

2.4.3. Dalam bukunya Jogiyanto (2005) menuliskan 

bahwa prinsip pengembangan sistem adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem yang dikembangkan adalah untuk 

manajemen 

b. Sistem yang dikembangkan adalah investasi 

modal besar 

c. Sistem yang dikembangkan memerlukan 

orang yang terdidik 

d. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus 

dilakukan dalam proses pengembangan 

sistem 

e. Proses pengembangan sistem tidak harus 

urut 

f. Jangan takut membatalkan proyek 

g. Dokumentasi harus ada untuk pedoman 

dalam pengembangan sistem 

 

2.5. Definisi Sistem Informasi Strategik 

Sebagaimana yang disampaikan Jogiyanto 

(2005), istilah Sistem Informasi Strategik atau strategic 

information system (SIS) muncul pertama kali pada 

tahun 1980an seperti yang disebutkan di McFarlan 

(1984), Ives dan Learnmonth (1984), Porter dan Millar 

(1985), Cash dan Konsynski (1985), Vitale (1986), 

Clemons (1986), Bakos dan Treacy (1986), Wiseman 

(1988), Clemons dan Row (1988), Copeland dan 

McKenney (1988), Henderson dan Venkatraman (1988) 

dan Jhonson dan Vitale (1988).  

Pada 10 tahun berikutnya yakni di tahun 

1990an, definisi yang konkrit tentang Sistem Informasi 

Strategik ini masih juga belum jelas. Hal tersebut 

dikarenakan SIS masih merupakan sistem yang baru 

dan belum ada konsensus yang sama untuk 

pendefinisiannya. Problem lainya yang timbul adalah 

penerapan sistem ini ternyata sangat luas, yaitu tidak 

hanya di dalam organisasi saja tetapi juga diterapkan di 

luar organisasi bahkan menjangkau organisasi lainnya, 

pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan.  

Untuk mendapatkan definisi yang 

mengena dari sistem informasi strategik tersebut, 

Merujuk pada Jogiyanto (2005:3-7) maka sejauh ini 

terdapat banyak definisi tentang Sistem Informasi 

Strategis. 

Bakos dan Treacy (1986) 

mendefinisikan SIS sebagai sistem-sistem 

informasi yang menghasilkan efisiensi internal 

dan efisiensi komparatif (as information system 

that generate internal and comparative 

efficiency). 

Jika Bakos dan Treacy (1986) 

hanya melihat pada segi kemampuan SIS dalam 

mengefisiensikan persaingan maka Earl (1988) 

mendefinisikan SIS sebagai suatu sistem 

informasi yang baik mendukung atau 

memfasilitasi suatu strategi bisnis tertentu atau 

bagian-bagiannya (an information system wich 

either supports or facilities a particular bussines 

strategy or some facet of it). 

Hal yang relatif senada diungkap 

Wiseman (1988). Bagi Wiseman SIS merupakan 

suatu penggunaan teknologi informasi untuk 

mendukung atau menerapkan strategi kompetisi 

dari perusahaan (a use of information technology 

intended to support or shape the competitive 

strategy of the enterprise). 

Lebih jauh dari definisi yang 

diungkapkan Wiseman, maka Remenyi (1988) 

mendefinisikan SIS secara lebih jauh sebagai 

suatu sistem yang membantu suatu perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja jangka panjangnya 

dengan secara langsung meningkatkan kontribusi 

pertambahan nilainya ke rantai nilai industri (as a 

system that help a firm improves its long-term 

performance by directly increasing its value-

added contribution to the industry value chain). 

Secara lebih operasional, Laudon 

and Laudon (1988) mendefinisikan sistem 

informasi strategik sebagai sistem –sistem 

komputer di level manapun di organisasi yang 

merubah goal, operasi-operasi, produk-produk, 

jasa-jasa, atau hubungan-hubungan lingkungan 

utnuk membantu organisasi mencapai 

keunggulan kompetitifnya (computer system at 

any level of the organization that change the 

goals, operation, products, services, or 

environmental relationship to help the 

organization gains a competitive advantage).  

Begitu juga dengan penjelasan 

Jelassi (1944). Ia mendefinisikan SIS sebagai 

suatu sistem informasi dianggap mempunyai 

suatu dimensi strategik jika dan hanya jika (1) 

sistem tersebut merubah struktur dari suatu 

industri; atau (2) sistem tersebut merubah proses-

proses manajemen dan operasi di organisasi; atau 

sistem tersebut mengganti keseimbangan 

kompetitif antara perusahaan-perusahaan di 

dalam industri (an information system is 

considered to have a strategic diemnsion if and 

only if (1) it alters the structure of the industry; 

or (2) it alters the management and operational 

processess of the organization; or (3) it changes 
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the competitive balance between companies 

within the industry).  

Dalam kerangka metodik, Ciborra 

(1994) mendefinisikan SIS sebagai suatu sistem 

dapat dikatakan sebagai sistem informasi 

strategik jika sistem tersebut memberikan 

topangan terus menerus yang unik, atau 

memberikan keuntungan kinerja yang signifikan 

(confers a unique sustainable, or otherwise 

significant, performance advantage).  

Sedangkan dalam konteks 

tingkatan, Hartono (2005) mendefinisikan suatu 

sistem informasi strategik sebagai sistem 

teknologi informasi apapun di level manapun 

yang dapat digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi.  

Dari definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

sistem informasi strategik mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Suatu sistem informasi atau sistem informasi 

apapun di level manapun; 

2. untuk mendukung atau mengimplementasikan 

strategi kompetisi dari perusahaan; 

3. memberi keuntungan kompetisi bagi perusahaan 

4. melalui efisiensi internal dan efisiensi 

komparatif; 

5. dengab topangan terus-menerus yang unik; 

6. memberikan keuntungan kinerja yang signifikan; 

7. membantu perusahaan meningkatkan kinerja 

jangka panjangnya; 

8. merubah cara perusahaan beroperasi secara 

internal; 

9. merubah proses-proses manajemen; 

10. menciptakan jasa-jasa dan produk-produk baru; 

11. merubah struktur dari industri; 

12. mengganti keseimbangan kompetitif antara 

perusahaan-perusahaan di dalam industri; 

13. merubah hubungan dengan pelanggan-pelanggan 

dan pemasok-pemasok; 

14. meningkatkan kontribusi pertambahan nilainya 

ke rantai nilai industri. 

   

Dari berbagai ciri-ciri di atas, maka 

Jogiyanto menyimpulkan bahwa sistem informasi 

strategik atau strategic information system adalah suatu 

sistem informasi atau sistem-sistem informasi apapun di 

level manapun yang mendukung atau 

mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberi 

keuntungan kompetitif bagi perusahaan melalui 

efisiensi internal dan efisiensi komparatif sehingga 

membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja 

secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka 

panjangnya (Jogiyanto:2005:7).  

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Perencanaan sistem informasi strategis STMIK 

AMIKOM Purwokerto ini menggunakan pendekatan 

studi kasus, analisa dan evaluasi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode studi dokumen, sedangkan 

untuk menambah kedalaman data dan informasi, 

pengumpulan data juga dilakukan melalui metode 

wawancara terhadap penentu kebijakan dari top leader, 

second liner hingga pelaksana teknis di STMIK 

AMIKOM Purwokerto.  

Penelitian ini akan melakukan analisa data 

berdasarkan proses-proses di manajemen strategik 

(Jogiyanto, 2006), yaitu salah satunya adalah analisa 

strategi (strategy analysis). Di dalam  analisa strategi 

terdapat tiga bagian proses analisa, yaitu analisa terhadap 

lingkungan luar organisasi, analisa terhadap situasi 

internal organisasi dan analisa keunggulan kompetitif.   

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.   Manajemen Strategik/Strategi Bisnis 

Secara singkat, Jogiyanto (2005:37:38) 

mengatakan bahwa proses penyusunan manajemen 

strategik meliputi: analisis strategi, formulasi 

strategi, implementasi strategi dan evaluasi 

strategik. Proses ini tidak berupa proses yang urut 

atau sekuensial tetapi proses yang saling terkait 

dengan gambaran diagram sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 Proses-proses di Manajemen Strategik 

(Jogiyanto:2005:36) 

 

B.   Analisis Strategi 

Dalam memilih strategi tentu saja tidak 

diputuskan sesaat. Diperlukan suatu analisis yang 

cukup mendalam dengan menilik banyak hal seperti 

analisis lingkungan luar/ eksternal, analisis 

lingkungan dalam/ internal institusi dan analisis 

keunggulan kompetitif. 

1. Analisis Eksternal 

Porter (dalam Jogiyanto: 2005:39-40) 

menjelaskan bahwa persaingan terdiri dari 

ancaman-ancaman (sekaligus kesempatan-

kesempatan) yang meliputi lima hal yakni: 

pesaing yang sudah ada, ancaman pesaing baru, 

ancaman produk atau jasa substitusi, kekuatan 

menawar pelanggan dan kekuatan menawar 

pemasok.  

Dalam konteks pesaing yang sudah 

ada, STMIK AMIKOM Purwokerto 

memandang bahwa ancaman berupa 

pemberlakuan otonomi perguruan tinggi 

merupakan kontestasi utama. Tapi ancaman 

tersebut tidak berlaku bagi STMIK AMIKOM 

setidaknya hal tersebut nampak dari adanya 

dukungan dan kepercayaan masyarakat yang 

kuat sehingga STMIK AMIKOM mampu 

bersaing dengan PTN maupun PTS lainnya yang 

berada di Purwokerto.  

Ancaman kedua berasal dari pesaing-

pesaing baru yang potensial. Ancaman tersebut 

lagi-lagi disebabkan oleh fenomena globalisasi. 

Dalam era globalisasi dan informasi, hampir 

semua faktor produksi, seperti modal, teknologi, 

jasa, pabrik dan peralatan dapat bergerak 

melintasi batas negara tanpa mengalami 

kesulitan.  

Dunia terasa menjadi semakin sempit, 

jarak terasa semakin dekat, waktu terasa 

berjalan semakin cepat dan mobilitas orang serta 

barang semakin tinggi. Kondisi tersebut akan 

mempunyai dampak langsung terhadap 

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dampak 

yang maksud adalah : (1) Tenaga kerja terdidik 

dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan 

semakin meningkat, sehingga persaingan dunia 

kerja bagi lulusan perguruan tinggi semakin 

ketat. (2) Perguruan tinggi luar negeri akan 

semakin mudah menyelenggarakan pendidikan 

di Indonesia, sehingga calon mahasiswa 

mempunyai lebih banyak pilihan perguruan 

tinggi yang berkualitas. Hal demikian berarti 

bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk 

menarik mahasiswa akan semakin ketat. 

Persaingan tersebut tidak hanya menyangkut 

output, melainkan juga biaya penyelenggaraan 

perguruan tinggi dan kinerja penyelenggaraan 

pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan 

sumberdaya manusia, fasilitas maupun 

manajemen. 

Berikutnya adalah ancaman dari 

produk atau jasa subsitusi. Fenomena globalisasi 

juga memberi ancaman berupa ragamnya 

produk atau jasa substitusi. Untuk menghadapi 

ancaman tersebut, STMIK AMIKOM 

melakukan upaya dalam rangka meningkatkan 

kemampuan sumber daya lulusannya, agar 

menjadi sumber tenaga kerja professional, 

memiliki kecakapan intelektual (knowledge), 

keterampilan (skill) dan kepribadian 

(personality) guna menghadapi persaingan kerja 

yang tinggi di tingkat regional, nasional maupun 

internasional.  

Untuk itulah, sejumlah program telah 

direncanakan dan disiapkan bagi para 

mahasiswa dan calon lulusan agar dapat 

mencapai kompetensi yang dibutuhkan antara 

lain Test Bakat (DMI), Sertifikasi Internasional 

(DAT Application) dari Microsoft, Pelatihan 

Super Unggul (PSU) dan leadership 

(pengembangan pribadi), job training 

(application writing, job interview, job hunting 

dll), pelatihan kewirausahaan dan 

enterpreneurship, carier day, program magang 

pada industri serta pengembangan kerjasama 

dengan industri dan pihak eksternal lainnya  

Ancaman selanjutnya adalah kekuatan 

tawar dari “pelanggan-pelanggan” yang dalam 

hal ini mahasiswa dan orang tua mahasiswa. 

Untuk itulah, solusi yang diyakini dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut adalah: 

perbaikan kurikulum yang sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder dan dunia kerja, 

mengembangkan sarana prasarana yang meliputi 

sarana pembelajaran, laboratorium dan 

perpustakaan, perbaikan metode pengajaran 

dosen, dan pengembangan kegiatan soft skills 

mahasiswa, penyusunan evaluasi tugas akhir 

dan sistem informasi pelacakan alumni, lulusan 

dibekali dengan sertifikasi internasional. Selain 

secara pembiayaan, AMIKOM menerapkan 

pembiayaan yang murah bahkan berupaya 

sekuat tenaga untuk menggalakkan beasiswa 

dengan bekerjasama dengan berbagai pihak 

Ancaman berikutnya berasal dari 

“pemasok” yang dalam konteks STMIK 

AMIKOM dapat dimaknai dalam sebagai 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang akan 

menjadi pemasok calon mahasiswa baru. Untuk 

mengatasi hal tersebut, maka STMIK AMIKOM 
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melakukan berbagai langkah-langkah untuk 

menghubungkan STMIK AMIKOM dengan 

SMA yang ada. Beberapa langkah yang telah 

dilakukan diantaranya: melakukan sosialisasi ke 

SMA-SMA dalam rangka memperkenalkan 

STMIK AMIKOM, membuat lomba-lomba 

yang terkait dengan teknologi di SLTA-SLTA, 

mensosialisasikan STMIK AMIKOM melalui 

media massa maupun media internal seperti: 

selebaran, spanduk dan lain-lain 

 

2. Analisis Internal 

Analisis internal dibutuhkan untuk 

menentukan kemampuan kompetisi dan posisi 

pasar dari institusi, sumber daya yang dimiliki, 

kekuatan dan kesempatan yang dimiliki dan 

tantangan-tantangan dan kelemahan-kelemahan 

yang dihadapi (Jogiyanto:2005:46). Salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisis internal adalah analisis SWOT 

(Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) 

yang dalam istilah Indonesia sering disebut 

dengan KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, 

Peluang dan Ancaman).  

Tidak hanya menggunakan SWOT 

dalam melakukan analisis internal yang dalam 

istilah STMIK AMIKOM disebut dengan 

evaluasi diri, STMIK AMIKOM juga 

menggunakan analisis “Cause Root” untuk 

menemukan akar permasalahan. 

Dengan menganalisis data evaluasi diri, 

dapat ditemukan sejumlah kekuatan dan 

kelemahan, serta terdidentfikasi permasalahan 

yang dihadapi oleh STMIK AMIKOM 

Purwokerto  dalam mencapai tujuannya. Hasil 

analisis SWOT digunakan sebagai bahan utama 

penyusunan evaluasi diri ini, setelah dianalisa 

secara mendalam ditemukan permasalahan dan 

akar permasalahan yang dijadikan dasar dalam 

menyusun rancangan global program 

pengembangan (sumber: Ketua STMIK 

AMIKOM Purwokerto).  

 

3. Analisis Keunggulan Kompetitif 

Menurut Jogiyanto (2005:50) untuk 

melakukan analisis keunggulan kompetitif maka 

diperlukan pertama, mengidentifikasi 

kompetensi-kompetensi yang dimilikinya baik 

berupa kompetensi inti maupun kompetensi 

unik. Selanjutnya, kompetensi-kompetensi yang 

dimiliki dapat diarahkan untuk mendapatkan 

keunggulan kompetitif. 

STMIK AMIKOM mempunyai 

kompetensi inti pada upayanya menghasilkan 

sumber daya dalam bentuk sarjana Sistem 

Informasi yang berkualitas, produktif, 

profesional berjiwa enterpreneur dan mampu 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta mampu bersaing di tingkat 

nasional maupun lingkungan global. Sedangkan 

kompetensi unik dari STMIK AMIKOM adalah 

menghasilkan lulusan yang memiliki sertifikasi 

yang diakui dunia internasional serta dirancang 

untuk memiliki kompetensi Programmer, 

Jaringan dan Administrasi Jaringan, 

Multimedia, dan memiliki jiwa enterpreneur 

dengan sikap mental positif sehingga dapat 

membuka lapangan kerja sendiri.  

Setelah melihat kompetensi inti dan 

unik di atas, maka tahapan berikutnya dapat 

dilanjutkan dengan analisis yang dapat 

digunakan untuk melihat keunggulan kompetitif, 

salah satunya adalah analisis rantai nilai.   

Sebagaimana yang diutarakan Porter 

(1985), analisis rantai nilai mempunyai dua 

aktivitas besar yakni: empat aktivitas pendukung 

dan lima aktivitas utama sebagaimana yang 

terlihat pada gambar di bawah ini: 

 
A. Formulasi Strategi 

Jogiyanto (2005:64) berpandangan bahwa 

formulasi strategi merupakan fungsi dari manajemen 

strategi untuk mengkonseptualisasikan suatu visi dan 

misi organisasi, menetapkan sasaran-sasaran kinerja 

dan mengukir strategi dengan produk akhir berupa 

rencana strategis. 
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STMIK AMIKOM Purwokerto membangun 

organisasinya berpijak pada visi dan misi yang 

disusunnya. Dalam hal penentuan sasaran-sasaran 

merupakan konversi atas pernyataan-pernyataan 

manajemen tentang visi dan misi “bisnis” ke dalam 

target-target kinerja yang khusus yang dapat 

mengukur kemajuan-kemajuan yang dicapai 

organisasi. STMIK AMIKOM melakukan penentuan 

sasaran melalui capaian kinerja institusi.  

 Pengukiran strategi merupakan prioritas 

utama tugas manajerial dalam setiap organisasi. 

Tanpa strategi maka manajerial tidak akan mampu 

melakukan bisnis, tidak mempunyai peta jalan ke 

kekeuntungan kompetitif, dan tidak ada rencana 

untuk memuaskan pelanggan atau untuk mencapai 

sasaran-sasaran. STMIK AMIKOM melakukan 

pengukiran strategi melalui pembuatan rencana 

strategis dalam bentuk Rencana Induk 

Pengembangan.  

 

B. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi merupakan kegiatan-

kegiatan manajemen yang berhubungan dengan 

mengeksekusi strategi yang dipilih. Di STMIK 

AMIKOM, implementasi strategi dijalankan 

berdasarkan pada rencana strategis jangka panjang 

seperti digambarkan di atas STMIK AMIKOM yang 

kemudian diturunkan dalam Rencana Pengembangan 

5 tahun kedepan (2011-2016) untuk mencapai 

peningkatan mutu manajemen dan penyelenggaraan 

pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, produktif, berjiwa enterpreneur dan 

profesional dalam disiplin ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya ilmu pengetahuan yang berbasis 

komputer dan informatika.  

 

C. Evaluasi Diri 

Evaluasi diri diperlukan dalam rangka 

menjaga posisi supaya selalu berada di posisi teratas 

untuk semua situasi dan menentukan apakah segala 

sesuatunya telah berjalan dengan baik secara internal 

dan memonitor perkembangan-perkembangan luar 

dengan seksama. 

STMIK AMIKOM Purwokerto, senantiasa 

melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan 

terutama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. 

Hal ini hanya dapat terwujud apabila telah dilakukan 

evaluasi diri  setiap saat. Dengan hasil evaluasi diri 

ini, maka STMIK AMIKOM Purwokerto  beserta 

unit-unit yang ada di bawahnya dapat melihat 

kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat 

dijadikan acuan dalam pengembangan perguruan 

tinggi.  

 

D. Perencanaan Strategis Sistem Teknologi 

Informasi 

Seperti pada proses perencanaan manajemen 

 trategic yang terdiri dari lima tahapan utama yakni 

analisis strategi, formulasi strategi, implementasi 

strategi dan evaluasi  trategic. Begitu pula dengan 

perencanaan sistem teknologi informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Proses-proses di Sistem Teknologi Informasi 

(Jogiyanto:2005:322) 
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Strategi 
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Perencanaan 
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Anggaran STI  

Analisis Strategi 

1. Analisis situasi 
eksternal STI 

2. Analisis Situasi 

Internal STI 
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Keunggulan 

Kompetitif STI 
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perbaikan-

perbaikan koreksi 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



 

 

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   252 

a.  Analisis Eksternal Sistem Teknologi 

Informasi 

Analisis tentang lingkungan luar 

merupakan bagian menentukan dalam 

memberikan keuntungan kompetitif yang 

dapat diperoleh. Seperti pada manajemen 

strategic, maka analisis eksternal dalam 

sistem teknologi informasi ini juga akan 

menggunakan analisis Porter Lima ancaman. 

Dalam analisis ini, akan disampaikan 

beberapa jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan seperti yang disampaikan 

Jogiyanto (2005:324) untuk dapat 

mengungkap hasil analisis Porter Lima 

Ancaman dalam hal Sistem Teknologi 

Informasi. 

b. STI sebagai Senjata Persaingan atas 

Kompetitor yang Sudah Ada 

Bagi STMIK AMIKOM, seperti 

yang diutarakan Giat Karyono (36) yang 

menjabat Kaprodi Sistem Informasi, STI 

diarahkan kepada pelayanan mahasiswa. 

Pelayanan tersebut berbentuk layanan 

mahasiswa baru serta proses pembelajaran. 

STI yang ada sudah berbasis web. 

AMIKOM mempunyai web yang isinya 

adalah layanan untuk mahasiswa baru yang 

bentuknya pengumuman maupun 

pendaftaran yang dilakukan secara online. 

Sedangkan dalam hal pembelajaran, 

AMIKOM mempunyai layanan e-learning 

berupa upload dan download materi kuliah. 

Selain itu ada juga layanan KRS dan KHS 

Online.  

Keberadaan layanan ini boleh 

dikatakan sebagai bagian dari upaya untuk 

mengatasi para kompetitor yang ada. Sejauh 

pengamatannya, keberadaan web tersebut 

membuat STMIK AMIKOM ‘lebih unggul” 

ketimbang kompetitor lainnya. Sedangkan 

keberadaan layanan proses pembelajaran, hal 

itu membuat calon mahasiswa/ mahasiswa 

menjadi tertarik untuk “bergabung” dengan 

STMIK AMIKOM. 

Kompetitor yang ada saat ini adalah 

STMIK Widya Utama.  

 

c. STI sebagai Halangan untuk Pesaing 

Baru 

Pesaing baru yang ada saat ini 

adalah STMIK Yos Sudarso dan dua 

perguruan tinggi lain yang mempunyai 

program studi yang berhubungan dengan 

teknologi dan informasi yakni Unsoed dan 

UMP. 

Dalam rangka memberikan halangan, 

STMIK AMIKOM belum mempunyai 

senjata persaingan yang baru, selain terus 

berupaya memperbaiki layanan yang sudah 

ada.  

Jika dulu, STMIK AMIKOM 

menggunakan web yang berbasis flash dan 

relatif berat maka sekarang sudah diganti. 

Selain itu, saat ini AMIKOM sudah 

mempunyai server sendiri yang menginduk 

pada STMIK AMIKOM Jogjakarta. 

Saat penelitian ini dilakukan, STMIK 

AMIKOM telah terakreditasi B, sedangkan 

STMIK Yos terakreditasi C dan pesaing 

lainnya belum terakreditasi. Salah satu 

penilaian akreditasi adalah STI. 

 

d. STI untuk Mengatasi Tekanan-tekanan 

dari Produk Jasa Substitusi 

Jalan yang ditempuh STMIK 

AMIKOM dalam mengatasi tekanan dari 

produk jasa subsitusi berupa upaya 

AMIKOM untuk menggenjot produk-produk 

STI yang dilakukan oleh mahasiswa baik 

berupa tugas akhir maupun praktek dan 

adanya lomba teknologi. 

STMIK AMIKOM Purwokerto 

beberapa kali mendapatkan juara untuk 

lomba teknologi. Dan hal itu dapat 

mengatasi tekanan-tekanan dari produk jasa 

substitusi. Dengan kata lain, AMIKOM 

justru mampu menghasilkan produk jasa 

substitusi yang tak kalah dengan pesaing 

lainnya.  

 

e. STI Mengatasi Kekuatan Menawar dari 

“Pelanggan” 

Keberadaan pendaftaran online 

mampu mengatasi problem biaya berpindah 

(switching cost), khususnya dalam hal biaya 

waktu dan biaya financial. Dengan adanya 

pendaftaran on line, maka mahasiswa baru 

akan menghemat waktu dan biaya financial 

misalnya untuk transportasi dan akomodasi 

sehingga para mahasiswa akan merasa 

terbantu dan merasakan manfaatnya.  

Begitu pula dengan keberadaan 

KRS dan KHS Online. Dengan adanya STI 

ini maka dapat teratasi problem biaya waktu 

karena mahasiswa tidak perlu lagi 

menyesuaian dengan keberadaan dosen 

pembimbing dan biaya kesalahan karena 

jumlah mata kuliah yang ada sudah dapat 

disesuaikan secara otomatis dengan nilai 

yang dimiliki mahasiswa.    

 

f.   STI Mengatasi Kekuatan Menawar dari 

“Pemasok” 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



 

 

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   253 

Sejauh ini, STMIK AMIKOM 

belum mempunyai STI yang mampu 

mengatasi kekuatan dari “pemasok” yang 

dalam hal ini Sekolah Menengah Atas 

(SMA) yang menjadi calon mahasiswa baru.  

STMIK AMIKOM mulai 

melakukan kerja-kerja ke arah pembangunan 

STI, misalnya dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan teknologi informasi ke 

sekolah-sekolah tersebut.  

Ke depan, STMIK AMIKOM 

mempunyai rencana untuk mendatangkan 

kreasi anak sekolah melalui pameran dan 

lomba teknologi. Sarana lombanya sudah 

ada yakni Pekan Raya Ilmiah Mahasiswa 

(PRIMA) yang akan diperluas kepada 

pelajar. “Hasil lomba, yang misalnya salah 

satunya adalah lomba web sekolah, nantinya 

web yang terpilih akan di link kan dengan 

web yang dimiliki AMIKOM. Selain itu, 

para mahasiswa di dorong untuk membuat 

produk-produk web sekolah yang nantinya 

akan di link kan dengan web milik 

AMIKOM.  

 

2. Analisis Internal 

Analisis tentang situasi internal 

dibutuhkan untuk menentukan kemampuan 

kompetisi dan posisi pasar dari institusi, sumber 

daya yang dimiliki, kekuatan dan kesempatan 

yang dimliki dan tantangan-tantangan dan 

kelemahan-kelemahan yang dihadapi 

(Jogiyanto:2005:328).  

Dalam konteks ini, metode yang dapat 

digunakan untuk melakukan analisis internal 

adalah analisis SWOT (Strengths, Weakness, 

Opportunities, Threats) yang dalam istilah 

Indonesia sering disebut dengan KEKEPAN 

(Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman). 

 

a. Analisis Keunggulan Kompetitif STI 

Menurut Jogiyanto (2005:330) 

untuk melakukan analisis keunggulan 

kompetitif maka diperlukan pertama, 

mengidentifikasi kompetensi-kompetensi 

yang dimilikinya baik berupa kompetensi 

inti maupun kompetensi unik. Selanjutnya, 

kompetensi-kompetensi yang dimiliki dapat 

diarahkan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif. 

Salah satu alat analisis untuk 

melihat keunggulan kompetitif adalah rantai 

nilai. Berdasarkan daftar pertanyaan yang 

diajukan Jogiyanto (2005:334), maka berikut 

ini adalah jawaban dari para responden 

penelitian ini: 
Jenis Kegiatan Kondisi Rantai Nilai 

Sudah 
Menambah 

Masih dapat 
Ditingkatkan 

Belum 
Menambah 

Sumber Daya Manusia     

Infrastruktur     

Riset dan 
Pengembangan 

    

Pengadaan Sumber 
Daya 

    

Calon/ Mahasiswa Baru     

Kegiatan Belajar 
Mengajar 

    

Mahasiswa Lama     

Pemasaran     

Alumni     

 

b. Formulasi Strategi  

Mengembangkan visi dan misi STI 

merupakan upaya untuk mengembangkan 

bisnis intitusi. Visi dan misi STI tidak boleh 

menyimpang atau bertentangan dengan 

manajemen strategi/ strategi bisnis. STMIK 

AMIKOM sebagai institusi yang 

berkecimpung dalam teknologi informasi 

menyadari betul bahwa keberadaan STI akan 

menunjang pengembangan bisnis institusi 

begitu pula sebaliknya. 

Sayangnya sampai saat ini, STMIK 

AMIKOM belum memiliki visi dan misi STI 

tersendiri. Visi dan misi yang ada masih 

menginduk pada dokumen manajemen 

strategi/strategi bisnis (sumber: Ketua 

STMIK AMIKOM Purwokerto). 

Meskipun demikian, sebagai 

institusi yang berkecimpung dengan soal 

sistem teknologi informasi, tak pelak 

membuat STMIK AMIKOM berupaya 

melakukan pengembangan terhadap visi dan 

misi yang ada.  

 

c. Mengukir Arsitektur STI 

Menurut Martin et al. (2005), dalam 

Jogiyanto (2005:345) arsitektur STI 

menggambarkan cara sumber-sumber daya 

informasi institusi akan digunakan untuk 

mengantar visinya. 

STMIK AMIKOM melakukan 

upaya pembangunan arsitektur STI melalui 

target Arsitektur STI STMIK AMIKOM 

seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1.1. Arsitektur STI STMIK AMIKOM 

No Indikator Kinerja 
Base line Target Capaian 

Mei 2011 Sept.2011 

1. Ketersediaan website STMIK 
AMIKOM Purwokerto 

Belum ada Ada 

2. Ketersediaan sistem informasi 
keuangan (SIK) 

Belum ada Ada 

3. Ketersediaan sistem informasi 
penerimaan mahasiswa baru 
(SIPMB) 

Belum ada Ada 
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4 Ketersediaan sistem informasi 
perpustakaan (SIP) 

Belum ada Ada 

5 Ketersediaan sistem informasi 
program studi (SIProdi) 

Belum ada Ada 

6 Ketersediaan sistem informasi 
penjadwalan (SIJadwal) 

Belum ada Ada 

7 Ketersediaan sistem informasi 
inventori (Sinventori) 

Belum ada Ada 

8 Ketersediaan e-learning BelumAda Ada 

9 Pengembangan SDM 
Melalui Sosialisasi sistem 
dan pelatihan 

Belum ada Ada 

 

d. Menentukan Sasaran-sasaran 

Penentuan sasaran-sasaran 

merupakan konversi atas pernyataan-

pernyataan manajemen tentang visi dan misi 

“bisnis” ke dalam target-target kinerja yang 

khusus yang dapat mengukur kemajuan-

kemajuan yang dicapai organisasi. STMIK 

AMIKOM melakukan penentuan sasaran 

melalui capaian kinerja institusi yang dapat 

di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

Tabel 1.2. Penentuan Sasaran-sasaran STI STMIK AMIKOM 

No Akar Permasalahan Penyelesaian Alternatif 

1 Belum adanya sistem informasi 
yang digunakan untuk melacak 
lulusan, Keaktifan mahasiswa 
dalam proses bimbingan tugas 
akhir masih kurang, belum 
adanya sistem informasi yang 
digunakan untuk lulusan (Web 
Alumni) 

Pembangunan website 
alumni 

2 - Kurang lengkapnya sarana 
prasarana untuk dalam 
pembelajaran (Praktikum) 

- Belum adanya media e-learning 
yang digunakan. 

- Belum adanya sistem informasi 
yang digunakan untuk 
pembelajaran & evaluasi kinerja 

- Bandwith internet yang masih 
kurang mencukupi 

Pembangunan Laboratorium 
Baru 
 
Pembangunan e-learning 
 
Pembangunan smart 
academik & evaluasi kinerja 
 
Penambahan bandwith 
internet 

3 - Promosi Belum menggunakan 
media website untuk 
memperkenalkan institusi, 
promosi yang dilakukan baru 
sebatas ceramah 

- Belum tersedianya sistem 
informasi yang berhubungan 
dengan kemahasiswaan 

Pembangunan website 
 
 
 
 
Pembangunan sistem 
informasi kemahasiswaan 

4 - Belum tersedianya sistem 
informasi yang digunakan dalam 
perkuliahan 

- Belum adanya sistem informasi 
yang digunakan untuk 
menjembatani pengguna lulusan 
dan alumni 

- Belum tersedianya sistem 
informasi yang digunakan dalam 
pelayanan administrasi yang 
terpadu. 

Pembangunan sistem 
informasi smart academik. 
Pembangunan web alumni 

5 - Belum tersedianya sistem 
informasi yang digunakan dalam 
pelayanan administrasi yang 
terpadu. 

Pembangunan sistem 
informasi prodi, smart 
academik, pmb, keuangan, 
penjadwalan, perpustakaan, 
& sarana prasarana. 

6 - Kurangnya laboratorium 
komputer. 

Pembangunan laboraotirum 
baru 

7 - Belum adanya sistem informasi 
perpustakaan dan e-library. 

Pembangunan sistem 
informasi perpustakaan dan 
e-library 

8 
Penjaminan mutu masih rendah 

Pembangunan sistem 
informasi di semua 
lingkungan institusi 

 

e.  Mengukir Perencanaan Strategik STI 

Perencanaan Strategik STI, 

sebagaimana yang diutarakan Martin et. al 

(2005) dalam Jogiyanto (2005:351) 

merupakan suatu proses membangun 

kesesuaian yang cocok antara sasaran-

sasaran organisasi dan sumber dayanya dan 

perubahan pasarnya dan peluang-peluang 

dari pemanfaatan teknologi.  

Tujuannya untuk mengukir sumber 

daya dan produk institusi sedemikian rupa 

sehingga memberikan hasil-hasil yang 

diperlukan institusi dalam mencapai visi dan 

misi institusi. 

Dalam kerangka itulah, STMIK 

AMIKOM melakukan upaya untuk 

membangun STI. Meskipun sampai dengan 

penelitian ini dibuat, perencanaan strategic 

STI masih menjadi bagian dari manajemen 

strategi/strategi bisnis dan belum 

mempunyai dokumen komprehensif tentang 

STI. 

 

3. Implementasi STI 

STMIK AMIKOM memandang bahwa 

STI harus diimplementasi dalam rangka 

meningkatkan keunggulan kompetitif. Untuk 

itulah pada tahun 2011 telah disusun berbagai 

kegiatan implementatif STI seperti: membangun 

web, pembangunan Sistem Informasi Keuangan, 

Sistem Informasi Perpustakaan dan e-ibrary, 

sistem informasi program studi (SIProdi), sistem 

informasi penjadwalan (SIJadwal), sistem 

informasi inventori (SInventori), sistem 

informasi akademik (smart academik), e-

learning dan pengembangan laboratorium baru 

 

4. Evaluasi Diri 

Dalam konteks STI, STMIK AMIKOM 

merasa perlu melakukan evaluasi diri karena 

sesungguhnya sampai saat ini belum tersusun 

dokumen komprehensif tentang STI. 

 

a. Penyelarasan Manajemen Strategis 

dengan Sistem Teknologi Informasi 
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Penyelarasan didefinisikan oleh 

Luftman dan Brier (1999) dalam Jogiyanto 

(2005:362) sebagai penerapan sistem 

teknologi informasi di waktu dan cara yang 

tepat dan harmoni dengan strategi-strategi, 

tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan 

bisnis. STI tidak boleh berdiri sendiri tanpa 

tujuan yang jelas, STI harus dapat mencapai 

tujuan dari institusi karena itulah diperlukan 

penyelarasan.  

Meskipun memahami pentingnya 

hal itu, tampaknya STMIK AMIKOM belum 

secara dokumentatif melakukan 

penyelarasan.  

Merujuk telaah literature yang ada, 

boleh dikatakan bahwa STMIK AMIKOM 

baru pada tahap integrasi administratif 

menuju ke integrasi urut satu arah. Namun 

demikian bukan berarti, STMIK AMIKOM 

tidak melangkah maju. Tentu saja STMIK 

AMIKOM berharap dapat melakukan 

integrasi dua arah bahkan jika 

memungkinkan bisa terjadi integrasi penuh.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Perencanaan Sistem Informasi Strategis (P-SIS) 

merupakan suatu perencanaan terhadap sistem informasi 

atau sistem-sistem informasi apapun di level manapun 

yang mendukung atau mengimplementasikan strategi 

kompetisi yang memberi keuntungan kompetitif bagi 

perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi 

komparatif sehingga membantu perusahaan memberikan 

keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan 

kinerja jangka panjangnya.  

Untuk menyusun P-SIS maka dibutuhkan suatu 

metode yang merupakan penyelarasan dari manajemen 

strategik yang sering disebut dengan perencanaan strategi 

bisnis dengan perencanaan sistem teknologi informasi. 

Dalam penelitian ini tergambarkan bahwa STMIK 

AMIKOM telah memiliki dokumen manajemen strategis 

yang relatif lengkap. Hal ini terbukti dengan, manajemen 

strategis yang ada dapat di uji dengan metode yang 

disediakan dalam perencanaan sistem informasi strategis 

baik meliputi: analisis strategi, formulasi strategi, 

implementasi strategi dan evaluasi strategic.  

Sedangkan dalam hal Sistem Teknologi 

Informasi, belum ditemukan dokumen yang komprehensif. 

Dampaknya dalam penelitian ini, peneliti mengalami 

kesulitan untuk menyajikan sistem teknologi informasi 

yang sesuai dengan metode yang tersedia. Meskipun 

demikian, melalui berbagai pancingan pertanyaan 

sebagaimana yang ada dalam metode Sistem Informasi 

Strategis maka dapat terungkap berbagai sistem teknologi 

informasi yang ada beserta dengan jawaban-jawaban atas 

pertanyaan metodik Sistem Informasi Strategis.  

Dalam rangka menciptakan perencanaan sistem 

informasi strategis yang baik maka diperlukan 

penyelarasan terhadap manajemen strategis dan sistem 

teknologi informasi. Di penelitian ini terlihat bahwa 

STMIK AMIKOM baru berada pada tahap integrasi 

administratif menuju ke integrasi satu arah.  

 

2. Saran 

Mendasarkan berbagai kelebihan dan 

kekurangan yang disebutkan di atas, maka penulis 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Dokumen manajemen strategis yang ada alangkah 

lebih baik jika disusun sesuai dengan metode akademis 

yang tersedia sehingga memudahkan proses akurasi 

akademisnya 

b. Diperlukan penyusunan dokumen komprehensif 

tentang Sistem Teknologi Informasi sehingga dapat 

menunjang manajemen strategis yang pada gilirannya 

mampu membuahkan kemenangan persaingan melalui 

Sistem Teknologi Informasi 

c. Perlunya peningkatan kualitas integrasi penyelarasan 

manajemen strategis dan STI sehingga memudahkan 

pencapaian visi, misi dan tujuan institusi 

 

3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena 

menggunakan purposive sampling, hal tersebut membuat 

penelitian ini bukan merupakan hasil general/ umum 

tentang kondisi sesungguhnya yang terdapat pada segenap 

komponen dalam STMIK AMIKOM. Untuk itulah, penulis 

mengusulkan agar ke depan dapat dilakukan penelitian 

yang mampu memberikan pengukuran umum terhadap 

kondisi perencanaan sistem informasi strategis yang ada di 

STMIK AMIKOM.  
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Abstrak— Rumah sakit X adalah rumah sakit swasta yang 

berada di Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang baik 

dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi teknologi. Tujuan 

penelitian ini adalah membuat perencanaan strategis sistem 

informasi untuk Rumah Sakit X. Hasil dari penelitian ini adalah 

portofolio sistem informasi yang disajikan dalam McFarlan 

Strategic Grid. Alat analisa yang dipakai adalah Value Chain 

untuk mengindentifikasi kebutuhan sistem dari sisi internal 

perusahaan. Sedangkan dari sisi eksternal perusahaan 

menggunakan analisa Five Force Model’s. Penggunaan sistem 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat 

meningkatkan koordinasi antar divisi pada rumah sakit X dapat 

mencegah terjadinya kesalahan penyaluran data yang ada di 

rumah sakit X.  

Kata kunci—Value Chain, Five Force Model, Strategic 

Informastion System Plannig, McFarlan Strategic Grid, 

Information System 

I.  PENDAHULUAN  

Untuk mencapai terwujudnya visi dan misi perusahaan, 
maka diperlukan sebuah perubahan cara kerja yaitu 
memanfaatkan teknologi informasi sehingga perusahaan akan 
mendapatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan 
proses bisnisnya [1]. Rumah sakit juga dihadapkan dengan 
ketepatan dan kecepatan dalam menyalurkan sebuah 
informasi. Disisi lain pasien juga berhak mendapatkan 
kenyamanan dalam keamanan tentang informasi kesehatan 
pasien.  

Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan 
optimal kepada masyarakat, salah satu usahanya dengan 
menggunakan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 
(SITI). Namun sampai sekarang peran SI dan TI hanya untuk 
memenuhi operasional, belum sesuai dengan strategi 
bisnisnya. 

Sistem informasi dan teknologi informasi merupakan hal 
yang menjadi suatu kebutuhan utama dalam segala bidang, 
banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan 
sistem informasi yang handal untuk mendapatkan keunggulan 
kompetitif meski harus mengeluarkan biaya yang besar. [2] 
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah 
diterapkan dalam berbagai bidang usaha. Baik perusahaan 
maupun instansi yang berhasil melakukan integrasi antar 

teknologi dengan strategi bisnis menunjukkan peningkatan 
pendapatan yang signifikan. 

Dalam urusan penerapan sistem informasi dan teknologi 
informasi di rumah sakit ini hanya ada di instalasi farmasi 
yang sudah menggunakan sistem informasi, itu pun masih 
sangat sederhana dimana software SisFar yang dipakai hanya 
mampui menyimpan stok barang, namun untuk urusan 
transaksi penjualan dan pembelian masih menggunakan kertas. 
Dalam urusan administrasi baik pendaftaran maupun kartu 
pemeriksaan masih menggunakan kertas. 

Masalah utama yang dihadapi rumah sakit X adalah data 
yang tidak saling terhubung, menyebabkan data tidak tersusun 
dengan baik. Dari proses pendaftaran sampai pemberian obat 
tidak ada sistem data yang saling terhubung, hal ini 
menyebabkan rumash sakit rentan untuk terjadi kesalahan. 

Pada akhir tahun 2014 telah terjadi kesalahan dalam 
pemberian obat untuk pasien, karena pasien memiliki nama 
yang sama namun berbeda nomor antrian. Hal ini 
menyebabkan pasien melakukan complain terhadap pihak 
rumah sakit atas kesalahan ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis 
perencanaan strategis sistem informasi lingkungan internal 
dan eksternal di rumah sakit X. untuk menganalisis 
lingkungan internal menggunakan Value Chain dan untuk 
ekternal menggunakan  Five Force Model’s. Sedangkan untuk 
membuat perencanaan strategis sistem informasi di masa yang 
akan datang disajikan dalam bentuk portofolio McFarlan. 

Batasan permasalahan pada penelitian ini adalah peneliti 
hanya membuat perencanaan strategis sistem informasi, tidak 
meliputi pembuatan blueprint atau prototype. Penelitian ini 
akan menghasilkan portofolio McFarlan sebagai usulan untuk 
rumah sakit X dalam rangka pengembangan sistem informasi. 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi rumah sakit X 
untuk dijadikan referensi pengembangan sistem informasi dan 
dokumen perencanaan strategis yang dihasilkan dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 
keputusan. 
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II. METODE PENELITIAN 

Untuk merancang sebuah sistem informasi pada rumah 
sakit X, peneliti menggunakan metode Ward and Peppard  [3] 
[4] dimana tahapannya dijelaskan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Metode Ward and Peppard [3] 

Tahapan perencanaan strategi SI/TI ini terdiri dari tahapan 
masukan dan tahapan keluaran, tahapannya adalah : 

1. Analisis lingkungan bisnis internal. 

2. Analisis lingkungan bisnis eksternal. 

3. Analisis lingkungan SI/TI internal. 

4. Analisis lingkungan SI/TI eksternal. 

5. Membuat Current Application Portfolio. 

6. Membuat Future Application Portfolio. 

Penelitian akan dimulai mengumpulkan informasi rumah 
sakit X dengan melakukan observasi dan wawancara yang 
dilakukan dibeberapa unit divisi kerja yang terkai di rumah 
sakit X yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemikiran 
analisa data saat penyusunan perencanaan strategis sistem 
informasi. 

Kemudian peneliti melakukan analisa lingkungan eksternal 
perusahaan dengan alat bantu Five Force Model’s dan analisa 
Value Chain untuk menganalisa lingkungnan internal 
perusahaan. Untuk melakukan analisa lingkungan ekternal 
SI/TI dengan cara melakukan studi pustaka untuk 
mendapatkan teknologi terbaru yang ada. 

Berikut adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam 
penelitian ini : 

1. Identifikasi informasi perusahaan, untuk 
mengidentifikasi masalah dan pengumpulan data. 
Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi 
masalah dengan cara observasi dan wawancara 
langsung di beberapa unit kerja yang terkait pada 
rumah sakit X yang selanjutnya digunakan sebagai 
dasar pemikiran analisa data pada saat penyusunan 
perencanaan strategis sistem informasi. 

2. Analisa lingkungan eksternal perusahaan, dengan alat 
bantu analisis Five Force Model’s. 

3. Analisa lingkungan internal perusahaan, dengan alat 
bantu Value Chain. 

4. Analisa lingkungan eksternal SI/TI, dengan 
melakukan wawancara dan observasi. 

5. Analisa lingkungan internal SI/TI, dengan alat bantu 
Mc Farlan Strategic Grid. 

6. Menentukan strategi sistem informasi. 

7. Menentukan strategi manajemen SI/TI. 

8. Menentukan portofolio aplikasi, bertujuan untuk 
menemukan sistem informasi yang digunakan, sedang 
direncanakan atau potensial didalam rumah sakit X. 

III. HASIL DAN ANALISA 

Tahap perencanaan strategis Sistem Informasi menurut 
Ward and Peppard terdiri dari beberapa tahap, yaitu 
menganalisa lingkungan bisnis internal (Value Chain), 
menganalisa lingkungan Sistem Informasi internal (McFarlan 
Strategic Grid), menganalisa lingkungan bisnis eksternal (Five 
Force Model’s) dan menganalisa lingkungan sistem informasi 
eksternal (Literatur). 

Analisis lingkungan bisnis internal mencakup aspek-aspek 
bisnis saat ini, yaitu sumber daya, proses kerja serta nilai-nilai 
budaya bisnis organisasi. Analisis lingkungan bisnis eksternal 
mencakup aspek-aspek bersaing perusahaan. Analisis 
lingkungan sistem informasi internal mencakup kondisi sistem 
informasi perusahaan dari sudut pandang bisnis. Analisis 
lingkungan sistem informasi yang mencakup tren teknologi 
dan peluang pemanfaatannya. 

A. Analisis Lingkungan Internal Organisasi 

Untuk memetakan seluru proses kerja di lingkungan rumah 
sakit X digunakan analisis value chain. Penggunaan value 
chain ini baik pada aktivitas utama maupun aktivitas 
pendukung. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, maka 
pemetaan value chain dimulai dengan identifikasi tugas dan 
fungsi pokok setiap unit dan bagian. 

Analisis Value Chain digunalan untuk memetakan seluruh 
proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua 
kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas 
pendukung. Mengacu pada dokumen organisasi yang 
menyebutkan tugas dan fungsi setiap unit kerja berdasarkan 
pengamatan yang dilakukan terhadap proses kerja yang terjadi 
di masing-masing unit kerja. 

Tugas dari masing-masing bagian dalam struktur 
organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Bagian Sarana dan Prasarana

Gambar 2. Value Chain rumah sakit X 

Analisis tahap ini mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang 
kaitannya dengan pemberian pelayanan terhadap pasien di 
rumah sakit X. Data tersebut didapatkan dari observasi yang 
dilakukan oleh peneliti di lingkungan rumah sakit X dan dapat 
diuraikan menjadi 2 pokok aktivitas, yaitu aktivitas 
pendukung dan aktivitas utama. 

TABEL I. HASIL URAIAN AKTIFITAS PENDUKUNG (VALUE CHAIN) 

Aktivita

s 

Proses Kegiatan 

1 
Proses Kegiatan 2 

Proses 

Kegiatan 3 

Yayasan Kebijakan 

Penyusunan Kebijakan  

Pelaksanaan 

Kebijakan 
 

Evaluasi Kebijakan  

Kebijakan Yayasan 

Pusat 
 

Sarana 

dan 

Prasaran
a 

Inventaris barang 

Permintaan Barang 
Realisasi 

Ditolak 

Penerimaan Barang  

Perawatan Barang 

Rusak 

diperbaiki 

Rusak 

Diganti 

Urusan 
Logistik 

Permintaan 
Logistik 

Penerimaan  

Pengeluaran/pengguna

aan 
 

Sumber 

daya 

manusia 

Pengembangan 
SDM 

Pendidikan dan 
Latihan 

 

Konseling 

Bimbingan  

Pemecahan 

Pemasalahan 
 

Kebijakan SDM 

Penetapan Kebijakan 
Rekuitmen SDM 

 

Penetapan Pembinaan 

SDM 
 

Evaluasi SDM  

Kepega

waian 

Administrasi 

Tenaga 
Kesehatan 

Kehadiran  

Kinerja Pegawai 
Hukuman 

Hadiah 

Gaji Pegawai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita

s 

Proses Kegiatan 

1 
Proses Kegiatan 2 

Proses 

Kegiatan 3 

Keuanga

n 

Anggaran 

Penyusunan Anggaran  

Pelaksanaan atau 

Realisasi Anggaran 
 

Evaluasi Anggaran  

Pengelolaan 
Keuangan 

Penerimaan Keuangan 

Penerimaan 
Internal 

Penerimaan 

Eksternal 

Klaim BPJS 

Pembuatan Laporan 
Pasien BPJS 

 

Penerimaan Dana 

BPJS 
 

Urusan 

Diklat 

Pengutusan 

Diklat 

Seleksi Pegawai 
Memenuhi Syarat 

 

Penyusunan Anggaran 

Diklat 
 

Sosialisasi Diklat  

Urusan 

Tata 

Usaha 

Penerimaan 
Kerjasama 

Bidang Kesehatan  

Bagian Non Kesehatan  

Penyusunan 

Rencana Usaha 

Pihak Luar  

Pihak Dalam  

Laborato
rium 

Permintaan Alat 

Upgrade Teknologi  

Teknologi Baru 
Pelatihan 
Teknologi 

Baru 

Humas 

Kerjasama 
Pihak Luar Yayasan  

Pihak Dalam Yayasan  

Promosi 

Perencanaan dan 

Perancangan Promosi 
 

Melakukan Promosi  

Evaluasi Promosi  

Fasilitas 
Kesehata

n 

Tingkat 
1 

Kebijakan BPJS 
Penerapan Kebijakan 
BPJS 

 

Kerjasama FaKes 

1 
  

 

TABEL II. HASIL URAIAN AKTIFITAS UTAMA (VALUE CHAIN) 

Aktivit

as 

Proses Kegiatan 

1 
Proses Kegiatan 2 

Proses 

Kegiatan 3 

Peneri

man 
Pasien 

Rujukan Fasilitas 
Kesehatan 1 

Syarat BPJS  

Pendaftaran Nomor Rekam Medis 
Pasien Lama 

Pasien Baru 

Unit Gawat 
Darurat 

  

Pelaya

nan 

Keseha
tan 

Diagnosa Dokter Rawat Inap 

Pemilihan 

Kamar 

Pemilihan 
Dokter 

Laboratorium 

Pendaftaran  

Pelaksanaan 

Laboratorium 
 

Perawatan 
Intensive 

  

Perawa

tan 
Lanjuta

n 

Pemberian Obat   

Rawat Inap 

Pelayanan Kamar  

Pemberian Obat  

Kunjungan Dokter  

Pelayanan Makanan  

Meninggal Pemulasaran Jenazah  

Pemasa

ran 

Promosi Humas  

Peningkatan 
Kualitas dan 

Kuantitas Tenaga 

Kesehatan 

Diklat  
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Pelaya

nan 

Tamba

han 

Kecepatan dan 

ketepatan 
informasi 

pembayaran 

Memberikan rincian 
biaya 

 

Pemberian 

Informasi Obat 
  

 
Dari hasil penelitan yang dilakukan di rumah sakit X 

dilihat dari sektor penerapan sistem informasi yang telah 
berjalan, diketahui bahwa rumah sakit X belum banyak 
menerapkan Sistem Informasi dalam cara kerjanya.  

Hanya beberapa bagian saja yang sudah menggunakan 
sistem informasi, dan sistem informasi tersebut belum 
terintegrasi dengan bagian lainnya. Berikut ini adalah Sistem 
Informasi yang sudah diterapkan di rumah sakit X : 

TABEL III. SISTEM INFORMASI BERJALAN 

No. Nama Sistem Informasi Bagian 

1. Si Obat Farmasi 

2. SI Rekam Medis Rekam Medis 

3. Sistem Pembayaran Terpadu Kasir 

4. Sistem Keuangan Keuangan 

5. Sistem Informasi Stok Obat Gudang 

 
Dari data sistem informasi yang ada di rumah sakit X 

tersebut, penulis akan membuat portofolio aplikasi saat ini 
dengan McFarlan Strategic Grid. Berikut adalah hasilnya : 

TABEL IV. CURRENT APPLICATION PORTFOLIO 

Strategic High Potential 

 

 

1. Sistem Informasi Rekam 

Medis 

2. Sistem Pembayaran Terpadu 
3. Si Obat 

1. Sistem Informasi Stok Obat 

2. Sistem Keuangan 

Key Operational Support 

 

B. Analisis Lingkungan Eksternal Organisasi 

Tahapan analisis lingkungan eksternal organisasi ini akan 
menganalisa factor-faktor eksternal rumah sakit X yang dapat 
mendatangkan dan memperbesar peluang, dan juga 
menganalisa ancaman rumah sakit X. Teknik yang digunakan 
untuk menganalisa lingkungan eksternal ini adalah Five Force 
Model atau analisis lima factor persaingan Porter. 

Pesaing Baru

Rumah Sakit Swata yang melayani 

BPJS dan mempunyai fasilitas yang 

lengkap .

Kekuatan Pemasok :

Terdapat banyak fasilitas tingkat 1 

yang dijadikan sebagai pemasok 

pasien.

Ancaman Produk Pengganti :

Rumah Sakit yang memiliki fasilitas 

kesehatan yang lengkap.

Kekuatan Pembeli :

Rumah Sakit yang berlokasi diarea 

Purwokerto Timur.

Pesaing industri yang sama :

Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas 

lengkap, melayani BPJS dan 

mempunyai lokasi dekat dengan 

pasien.



Gambar 3. Five Force Model’s 

C. Usulan Perencanaan Strategis Sistem Informasi 

Dari hasil analisis perencanaan sistem informasi 
berdasarkan analisis value chain maka akan didapatkan sistem 
informasi yang diperlukan menurut faktor-faktor aktivitas 
utama maupun aktivitas pendukung. 
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Gambar 4. Value Chain usulan sistem informasi 

Berdasarkan hasil analisis Five Forces Model’s maka 
dapat diidentifikasi solusi Sistem Informasi yang diperlukan 
oleh rumah sakit X, berikut adalah rinciannya : 

TABEL V. USULAN SI FIVE FORCE MODEL’S 

Faktor Five 

Factors 

Kebutuhan Sistem 

Informasi 

Solusi Sistem Informasi 

1. Pesaing  

 

Mengantisipasi pesaing 

yang mempunyai 

kelengkapan prasarana dan 
sarana, dengan 

menerapkan teknologi 

Sistem Informasi, sehingga 
pasien akan lebih cepat 

ditangani oleh rumah sakit 

X.  

Sistem Pendistribusian 

Informasi, dimaksudkan 

agar pasien lebih memilih 
rumah sakit X dengan 

kelengkapan Sistem 

Informasi yang 
mendukung kecepatan 

dalam pelayanan. 

2. Pemasok Mempromosikan Fasilitas 

Kesehatan tingkat 1 serta 

menjalin kerjasama agar 
FaKes1 dan rumah sakit X 

mempunyai hubungan 

yang saling 
menguntukngkan. 

Website rumah sakit X, 

yang digunakan untuk 

mempromosikan FaKes1. 

3. Ancaman 

Produk 

Pengganti 

Menjalin kerjasama 

dengan rumah sakit lain 

berkaitan dengan 
rekomendasi atau rujukan 

kepada rumah sakit lain 

Website Kerjasama Rumah 

Sakit, website ini akan 

menampilkan fasilitas yang 
ada di dua atau lebih 

rumah sakit yang 

bekerjasama dengan rumah 
sakit X. 

4. Kekuatan 

Pembeli 

Membangun sistem 

promosi yang baik, untuk 
memperkuat pasar di area 

rumah sakit X. 

SI Promosi, untuk 

mengalokasikan dana 
untuk memperkuat media 

promosi. 

5. Pesaing 

Industri yang 
sama 

Menaikkan kualitas 

pelayanan yang cepat dan 
tepat terhadap rumah sakit 

X sehingga pasien tidak 
beralih ke rumah sakit 

yang lain. 

SI Antrian, Pembayaran 

dan PIO. Sietem tersebut 
akan memperkuat sektor 

pelayanan sehingga pasien 
merasa puas terhadap 

pelayanan rumah sakit X. 
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Berdasarkan analisa usulan sistem informasi dari Value 

Chain dan Five Factors, maka didapatkan usulan Sistem 

Informasi rumah sakit X yang dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

TABEL VI. SI DARI VALUE CHAIN DAN FIVE FACTOR’S 

Analisa Sistem Informasi 

Value Chain 1. SI Arsip 

2. SI Inventori 
3. SI Rencana Anggaran Biaya 

4. SI Keuangan 

5. SI Pengembangan Usaha 
6. SI Penggajian 

7. SPK Karyawan Berprestasi 

8. SI Kepegawaian 
9. SI Pendaftaran 

10. SI Antrian 

11. SI SMS Gateway Dokter Spesialis  
12. SI Rekam Medis 

13. SI Pendistribusian Informasi Terpadu 

14. SI Pendistribusian Informasi Farmasi 
15. SI Pemulasaran Jenazah 

16. SI Instalasi Gizi 

17. SI Pembayaran 

Five Factors 1. SI Promosi 

2. Website rumah sakit X  

3. Website Kerjasama Rumah Sakit  
4. SI Pelayanan Informasi Obat 

 

Tahap selanjutnya sistem informasi pada table 3.8 akan 

diklasifikasikan dalam bentuk portofolio sistem informasi, 

untuk menentukan klasifikasi tersebut terdapat beberapa 

pertanyaan yang akan diajukan kepada karyawan yang 

memiliki jabatan strategis atau pejabat fungsional. 

Dari hasil kuesioner yang dibagikan, penulis 

mengklasifikasikan Sistem Informasi ke dalam McFarlan 

Strategic Grid,  yang akan didapati sebagai berikut : 

TABEL VII. PORTOFOLIO SI MCFARLAN STRATEGIC GRID 

Strategic High Potential 

1. SI Arsip 

2. SI Rencana Anggaran Biaya 

3. SI Pengembangan Usaha 
4. SPK Karyawan Berprestasi 

5. SI Kepegawaian 

6. SI Pemulasaran Jenazah 

1. SI SMS Gateway Dokter Spesialis 

2. SI Promosi 
3. Website rumah sakit X 

4. Website Kerjasama Rumah Sakit 

5. SI Pelayanan Informasi Obat 

1. SI Inventori 
2. SI Keuangan 

3. SI Penggajian 

4. SI Pendaftaran 
5. SI Rekam Medis 

6. SI Pembayaran 

1. SI Antrian 

2. SI Pendistribusian Informasi 
Terpadu 

3. SI Pendistribusian Informasi Farmasi 

4. SI Instalasi Gizi 

Key Operational Support 

 

Kategori Key Operational merupakan kategori Sistem 

Informasi yang menjadi pokok operasional dalam proses 

pelayanan kesehatan di rumah sakit X, yang termasuk kategoti 

Key Operational adalah Sistem Informasi Inventori, SI 

Keuangan, SI Penggajian, SI Pendaftaran, SI Rekam Medis, SI 

Pembayaran. 

Sedangkan Sistem Informasi yang masuk dalam 

kategori Support adalah SI Antrian, SI Pendistribusian 

Informasi Terpadu, SI Pendistribusian Informasi Farmasi, dan 

SI Instalasi Gizi. 

Sistem Informasi yang termasuk kategori High 

Potential adalah SI SMS Gateway Dokter Spesialis, Website 

rumah sakit X,  SI Promosi, SI Pelayanan Informasi Obat dan 

Website Kerjasama Rumah Sakit. 

Sistem Informasi yang termasuk dalam kategori 

Strategic adalah SI Arsip, SI Rencana Anggaran Biaya, SI 

Pengembangan Usaha, SPK Karyawan Berprestasi, SI 

Kepegawaian dan SI Pemulasaran Jenazah. 

 

Prioritas implementasi Sistem Informasi pada rumah 

sakit X berdasarkan analisis portofolio McFarlan Strategic 

Grid dengan urutan : Key Operational, Support, Strategic dan 

High Potential dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
TABEL VIII. PRIORITAS IMPLEMENTASI 

Prioritas Kategori Kandidat Aplikasi 

Pertama Key 

Operational 

1. SI Inventori 

2. SI Keuangan 
3. SI Penggajian 

4. SI Pendaftaran 

5. SI Rekam Medis 
6. SI Pembayaran 

Kedua Support 1. SI Antrian 

2. SI Pendistribusian Informasi 
Terpadu 

3. SI Pendistribusian Informasi 

Farmasi 
4. SI Instalasi Gizi 

Ketiga Strategic 1. SI Arsip 

2. SI Rencana Anggaran Biaya 

3. SI Pengembangan Usaha 
4. SPK Karyawan Berprestasi 

5. SI Kepegawaian 

6. SI Pemulasaran Jenazah 

Keempat High 

Potential 

1. SI SMS Gateway Dokter 

Spesialis 

2. SI Promosi 
3. Website rumah sakit X 

4. Website Kerjasama Rumah Sakit 

5. SI Pelayanan Informasi Obat 

 
Karena begitu banyak sistem yang akan dikelola oleh 

rumah sakit X, maka pihak rumah sakit perlu membuat divisi 

baru yaitu Divisi IT atau Bagian IT. Divisi IT adalah bagian 

yang akan mengambil alih peran pemeliharaan dan 

bertanggung jawabnya atas kelangsungan dan berjalannya 

sistem informasi. 
Divisi IT perlu dikelompokkan juga dalam 3 bagian kerja, 

yaitu bagian jaringan, penanganan permalahan dan basis data. 
Bagian jaringan adalah bagian yang akan bertanggung jawab 
dalam urusan jaringan baik dengan kabel maupun tanpa kabel. 
Bagian penanganan permasalahan adalah bagian yang akan 
menangani jika ada permasalahan yang timbul dari sistem 
informasi, bagian ini juga memegang peran pelatihan. Bagian 
basis data adalah bagian yang akan mencadangkan data dan 
menjamin keamanan data tersebut 
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IV. KESIMPULAN 

Setelah dilakukan analisis dan perencanaan strategis sistem 
informasi pada rumah sakit X, maka ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 

1) Telah dilakukan penelitian untuk membuat sebuah 

perencanaan strategis sistem informasi, penelitian itu meliputi 

sisi internal dan eksternal perusahaan atau organisasi, yaitu: 

a) Analisis internal perusahaan menggunakan value 

chain menghasilkan kebutuhan sistem informasi yang telah 

ditampilkan pada Gambar 2. 

b) Analisis lingkungan eksternal menggunakan Five 

Force Model’s  menghasilkan beberapa sistem informasi yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang telah disajikan pada Tabel 

V. 

2) Usulan perencanaan strategis Sistem Informasi 

mendatang dengan portofolio McFarlan Strategic Grid telah 

disajikan sesuai dengan. 

a) Usulan sistem informasi untu rumah sakit X telah 

disajikan dalam portofolio McFarlan yang ditunjukkan pada 

Tabel VII. 

b) Prioritas implementasi sistem informasi pada rumah 

sakit X ditampilkan pada Tabel VIII. 
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Abstrak— Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk 

mencapai komitmen internasional yang dituangkan dalam 

Millenium Development Goals (MDGs). Untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya 

ketersediaan data dan informasi yang akurat dalam proses 

pengambilan keputusan dan perencanaan. Pusat Kesehatan 

Masyarakat (puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan pemerintah 

dituntut untuk menyediakan data terkait kunjungan masyarakat 

dan kesehatan masyarakat di lingkungannya. Untuk membantu 

proses pelaporan kunjungan masyarakat maka perlu dibuat 

suatu sistem informasi pelaporan kunjungan masyarakat di 

puskesmas. Model sistem informasi yang dibuat akan 

terintegrasi dengan layanan kesehatan level bawah seperti 

puskesmas pembantu (Pustu) dan pusat kesehatan desa 

(poskesdes). Diharapkan dengan adanya sistem informasi 

pelaporan ini dapat membantu puskesmas dalam melakukan 

rekaman medis terhadap kunjungan pasien di daerah Karang 

Pule. Selain itu dengan adanya sistem informasi ini diharapkan 

dapat membantu kepala puskesmas dalam menganalisis 

kesehatan yang ada di lingkungannya sehingga bila terjadi kasus 

luar biasa dapat ditangani secara cepat. 

 

Kata Kunci — Sistem Informasi; Puskesmas; Poskesdes; 

Pelaporan Kunjungan 

I. PENDAHULUAN 

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan 
masyarakat, berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan 
potensi dan sumber daya yang ada termasuk yang ada di 
masyarakat seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), 
Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), dan Desa Siaga. Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas 
kesehatan yang menyelenggarkan upaya kesehatan masyarakat 
yang bersifat menyeluruh, terpadu, dapat diterima dan 
terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas merupakan unit 
pelaksana teknis kesehatan di bawah supervise Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota. Secara umum, puskesmas 
memberikan pelayanan preventif, promosi, kuartif sampai 
dengan rehabilitative baik melalui upaya kesehatan perorangan 
(UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Berdasarkan 
data dari Dinas Kesehatan NTB, Puskesmas di Provinsi NTB 
tahun 2012 berjumlah 157 buah yang terdiri dari 109 
puskesmas non perawatan dan 48 puskesmas perawatan. 
Distribusi puskesmas di Provinsi NTB tahun 2012 dapat dilihat 

ada Gambar 1. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan NTB 
Jumlah total kunjungan penduduk ke Puskesmas baikrawat 
jalan dan rawat inap Tahun 2011 sebesar 3.320.119 (73,26%), 
tahun 2012 menurun menjadi sebesar3.264.191 (70,4%), angka 
ini lebih besar bila dibandingkan dengan Indikator Indoenesia 
Sehat 2010 yaitu15% penduduk. [1] 

 
Gambar 1. Distribusi Puskesmas di Provinsi NTB Tahun 2012 

Puskesmas biasanya memiiliki subunit pelayanan seperti 

puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling, posyandu, 

pos kesehatan desa (poskesdes) maupun pos bersalin desa 

(polindes). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, salah satu 

wewenang puskesmas adalah melaksanakan pencatatan, 

pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan 

pelayanan kesehatan dan memberikan rekomendasi terkait 

masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap 

sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan 

penyakit. [2] 

Salah satu puskesmas yang ada di Kota Mataram adalah 

Puskesmas Karang Pule. Puskesmas Karang Pule awalnya 

adalah sebagai Puskesmas Pembantu dari Puskesmas Tanjung 

Karang. Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan 

pelayanan kesehatan masyarakat maka Puskesmas Pembantu 

(Pustu) Karang Pule dikembangkan menjadi Puskesmas 

Karang Pule Tahun 2002. Puskesmas Karang Pule sebagai 

penyambung tangan pemerintah yang langsung menangani 

masalah kesehatan masyarakat menangani 5 kelurahan dengan 

jumlah penduduk 49.407 jiwa [3]. Tabel 1 menerangkan luas 

daerah dan sebaran penduduk puskesmas karang pule. 
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TABEL I. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK 

KARANG PULE TAHUN 2011 

No. 

Kelurahan Luas 

Wilayah 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

1. 

Karang Pule 106,7 Ha 11.856 

2. 

Jempong 

Baru 

510,50 Ha 12.212 

3. 

Pagutan 186,393 

Ha 

8.348 

4. 

Pagutan 

Timur 

112,112 

Ha 

6.780 

5. 

Pagutan 

Barat 

91,32 Ha 10.211 

Jumlah 

1007,025 

Ha 

49.407 

Untuk pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan di 

puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdesSedangkan 

posyandu dilakukan secara bulanan untuk melayanai ibu hamil 

dan anak balita. Untuk melakukan koordinasi pelayanan 

kesehatan, puskesmas berkoordinasi dengan sub unit 

kesehatan lainnya. Koordinasi ini biasanya dilakukan dengan 

cara subunit melaporkan kunjungan masyarakat pada 

puskesmas pembantu atau poskesdes kepada puskesmas. Saat 

ini proses pelaporan dilakukan secara manual yaitu dengan 

cara setiap petugas dari puskesmas pembantu dan poskesdes 

secara  berkala berkunjung ke puskesmas untuk menginputkan 

data kunjungan pasien di tiap unitnya. Hal ini membuat kepala 

puskesmas kesulitan mengontrol subunit dibawahnya karena 

proses pembaharuan data belum tentu dilakukan setiap hari, 

selain itu pelaporan manual yang terjadi selama ini 

menjadikan pekerjaan petugas tidak efektif kerena secara rutin 

harus menginputkan data secara manual dan membutuhkan 

proses yang lama sedangkan di pihak puskesmas sendiri 

dituntut untuk melaporkan kunjungan masyarakat kepada 

dinas kesehatan kota.Kadangkala format laporan yang 

diberikan oleh puskesmas pembantu dan poskesdes berbeda 

dengan format yang diminta oleh dinas kesehatan sehingga hal 

ini membuat puskesmas menginputkan secara manual lagi data 

yang ada dan pelaporan kepada dinas kesehatan menjadi lama. 

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat 

dikelola secara real time oleh kepala puskesmas dalam melihat 

perkembangan kesehatan di daerahnya dan dapat mengambil 

keputusan secara cepat bila terjadi suatu kasus tidak normal 

atau kejadian luar biasa. 

Dari permasalahan di atas maka perlu dibuat sistem 

informasi yang digunakan untuk merekam datamasyarakat 

yang berkunjung ke puskesmas, puskesmas pembantu, dan 

poskesdes. Selain itu juga perludilakukan rekaman terhadap 

penyakit dan ketersediaan obat yang ada. Diharapkan sistem 

informasi inidapat membantu petugas yang ada dalam 

menginputkan data kunjungan masyarakat dan membantu 

kepalapuskesmas dalam menbuat laporan kunjungan dan 

menganalisis kesehatan masyarakat. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode 

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan pada 

Puskesmas Karang Pule dengan mengamati proses pendataan 

kunjungan pada puskesmas, sedangkan wawancara dilakukan 

dengan kepala puskesmas karang pule serta staff yang 

bertanggung jawab terhadap pelaporan kunjungan. Dari 

metode ini diketahui permasalaahan yang dihadapi dan 

memberikan alternatif solusi.  

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Persiapan 

Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk 

penerapan aplikasi sistem informasipelaporan 

kunjungan pada puskesmas, puskesmas pembantu, dan 

poskesdes. Pada bagian ini jugadilakukan wawancara 

terkait sistem informasi dan ketersedian sumber daya 

manusia 

2. Pembuatan Aplikasi 

Membuat aplikasi sistem informasi pelaporan 

kunjungan masyarakat dan disesuaikan 

dengankebutuhan mitra. 

3. Instalasi 

Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi sistem 

informasi pelaporan kunjungan 

4. Ujicoba 

Melakukan ujicoba terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

Ujicoba dilakukan terhadap fitur dariaplikasi yang 

dibuat. Pada ujicoba ini dilihat apakah aplikasi berjalan 

sebagaimana mestinya atautidak. 

5. Implementasi 

Mengimplementasikan aplikasi yang dibuat pada 

puskesmas Karang Pule serta mendampingipetugas 

dalam menggunakan aplikasi sistem informasi 

pelaporan kunjungan masyarakat. 

6. Evaluasi 

Membuat laporan terkait dengan pengabdian yang 

dilaksanakan di Puskesmas Karang Pule. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data Sistem Informasi Kunjungan 

Masyarakat pada Puskesmas Karang Pule terdiri atas beberapa 

tabel yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. 

Perancangan tabel yang diterapkan dalam pembuatan Sistem 
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Informasi kunjungan masyarakat di puskesmas karang pule 

sebagai berikut: 

a. tbl_user 

b. tbl_hak_akses 

c. tbl_user_group 

d. tbl_menu 

e. mst_provinsi 

f. tbl_kabupaten 

g. tbl_kecamatan 

h. tbl_desa 

i. tbl_dusun 

j. mst_kelompok_pasien 

k. mst_pekerjaan 

l. mst_status_pernikahan 

m. mst_agama 

n. mst_status keluarga 

o. mst_asuransi 

p. tbl_anggota_kk 

q. mst_suku 

r. mst_pokok_kk 

s. mst_jenis_layanan 

t. tbl_pendaftaran 

u. mst_jenis_tarif 

v. tbl_tarif 

w. mst_cara_masuk 

x. mst_jenis_kunjungan 

y. tbl_igd 

z. tbl_daftar_rujukan 

aa. mst_kelas 

bb. tbl_layanan_inap 

cc. mst_ruangan 

dd. mst_kamar 

ee. mst_rumah_sakit_erreferal 

ff. tbl_poliklinik_rumah_sakit 

gg. mst_poliklinik_internal 

hh. mst_pemeriksaan 

ii. tbl_alergi 

jj. tbl_tindakan 

kk. tbl_mcu 

ll. tbl_kir 

mm. tbl_anamnesa 

nn. tbl_apotik 

oo. mst_satuan_kecil 

pp. tbl_obat_masuk 

qq. tbl_kelainan 

rr. tbl_resep 

ss. tbl_obat 

tt. tbl_diagnosa 

uu. mst_satuan_besar 

vv. mst_jenis_obat 

ww. mst_icd_induk 

xx. mst_icd 

yy. mst_petugas 

zz. tbl_kasir 

aaa. mst_jenis_pemeriksaan 

bbb. tbl_pemeriksaan 

ccc. tbl_hasil_pemeriksaan 

 

B. Antar Muka Aplikasi 

Sistem informasi kunjungan masyarakat pada puskesmas 

karang pule dibuat menggunakan bahasa pemrograman html 

dan php serta menggunakan basis data MySql untuk 

penyimpanan data. Hasil yang dicapai dari pembuatan sistem 

informasi ini adalah berisi tentang laporan kunjungan 

masyarakat di puskesmas karang pule. 

1. Form Login 

Form login ini merupakan tampilan awal ketika 

membuka aplikasi sistem informasi puskesmas. 

 
Gambar  2 Form Login 

2. Halaman Menu 

Halaman menu merupakan halaman yang akan 

ditampilkan setelah user login. Tampilan 

halaman user akan menyesuaikan sesuai dengan 

hak akses masing-masing user. 

 
Gambar 3 Halaman Menu 

Pada halaman ini user yang sebagai petugas 

puskesmas dapat memasukkan data pasien yang 

berkunjung pada Puskesmas Karang Pule. 

3. Dashboard 

Dashboard merupakan halaman yang menampilkan 

grafik kunjungan pasien pada tujuh hari terakhir, 

informasi lima diagnosa penyakit terbanyak yang ada 

pada Kelurahan Karang Pule dalam kurun waktu 30 

hari, dan informasi lima kunjungan poli terbanyak 

selama 30 hari terakhir. 
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Gambar 4 Dashboard 

 

Dengan adanya halaman dashboard ini, maka petugas 

puskesmas dan kepala puskesmas dapat memantau 

perkembangan dari kunjungan masyarakat serta dapat 

dengan mudah mengetahui penyakit yang sedang 

banyak dialami masyarakat. 

4. Form Pendaftaran 

Form pendaftaran digunakan untuk melakukan 

pendaftaran pasien baru. 

 
Gambar 5 Form Pendaftaran 

 

5. Pelayanan 

Form Pelayanan merupakan hasil dari inputan 

data di semua poli. Pada form ini disediakan 

fasilitas pencarian data berdasarkan jenis 

pelayanan serta status pelayanannya. 

 
Gambar 6 Form Pelayanan 

6. Data Induk ICD 

Data induk ICD merupakan data master ICD 

untuk mengelompokkan beragam penyakit.  

 
Gambar 7 Form Data Induk ICD 

 
Gambar 8 Data ICD 

 

ICD merupakan standar klasifikasi diagnosa internasional 

yang berguna bagi kepentingan epidemiologi dan manajemen 

kesehatan karena ICD dapat memberikan rincian beragam 

penyakit dan masalah yang berkaitan dengan kesehatan. [4,5] 

7. Form Rawat Inap 

Form ini digunakan untuk jenis layanan rawat inap 

8. Form Kategori Kunjungan Ibu Hamil 

Form ini digunakan untuk inputan data pelayanan pasien 

ibu hamil. Form ini juga akan tetap ditampilkan setiap 

kunjungan ibu hamil yang sama, tujuannnya adalah untuk 

memantau kesehatan dan perkembangan pasien ibu hamil. 

9. Form Pelayanan Kunjungan Ibu Bersalin 

Form ini digunakan untuk input data informasi yang 

berkaitan dengan kondisi ibu ataupun bayi setelah 

kelahiran. 

10. Form Apotik 

Form ini akan menampilkan informasi data resep dokter 

atau berkaitan dengan obat setelah data di pelayanan telah 

diisi dengan benar. 

11. Form kasir 

Form kasir menampilkan informasi pembayaran/total yang 

harus dibayar oleh pasien. Informasi yang ada di form kasir 

menampilkan data jika ada proses input data baik di bagian 

pelayanan, apotik, bagian tindakan, dan lain-lain. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengembangan 

sistem informasi pelaporan kunjungan masyarakat di 

Puskesmas Karang Pule berbasis website ini adalah dapat 

membantu dan mempermudah petugas puskesmas dan petugas 

posyandu dalam memasukkan data kunjungan masyarakat dan 

pembuatan laporan kunjungan masyarakat. Dengan adanya 

sistem informasi ini juga dapat membantu kepala puskesmas 

dan petugas puskesmas melihat perkembangan data kesehatan 

masyarakat di Karang Pule secara terupdate. 
Untuk pengembangan kedepannya terkait dengan sistem 

informasi terkait dengan kesehatan masyarakat dapat 
melakukan integrasi data puskesmas yang ada di Indonesia 
dengan menggunakan teknologi web service. Dengan adanya 
integrasi data kesehatan secara global maka dapat 
memudahkan dalam penyimpanan rekam medis karena akan 
dapat diakses dari manapun ketika pasien berkunjung di suatu 
lokasi. Selain itu   dengan penggunaan web service maka data 
kesehatan masyarakat dapat diakses melalui berbagai platform 
yang berbeda. 
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Abstrak -- Sistem informasi akademik atau Learning
Management System sangat dibutuhkan oleh mahasiswa pada
suatu kampus. Pengembangan suatu sistem informasi akademik
dimaksudkan agar sistem informasi akademik menjadi lebih
baik kualitasnya dan lebih sesuai dengan keinginan pengguna
(user). Berdasarkan kelebihan teknologi Android tersebut, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang system
informasi akademik berbasis Android yang diharapkan akan
memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses
informasi akademik melalui smartphone dan tablet tanpa terikat
oleh tempat dan waktu selama masih terhubung dalam jaringan
internet, dan juga lebih praktis dan mudah dibawa dibandingkan
harus menggunakan sistem informasi akademik berbasis web.
Pada penelitian yang dilakukan saat ini telah dilakukan
perancangan dari system informasi akademik (SISKA) berbasis
android yang terdiri dari DFD, rancangan antarmuka system
dan skema basis data dari system tersebut.

Kata Kunci—System Informasi Akademik; Android;
Rancangan

I. PENDAHULUAN

Sistem informasi akademik atau Learning Management
System sangat dibutuhkan oleh mahasiswa pada suatu kampus.
Sistem informasi akademik dapat digunakan antara lain untuk
melihat nilai dan indeks prestasi mahasiswa, mengisi data
KRS, dan melihat berbagai informasi akademik lainnya.
Untuk itu perlu adanya pemeliharaan (maintenance) dan
pengembangan (development) terhadap sistem informasi
akademik tersebut.

Pengembangan suatu sistem informasi akademik
dimaksudkan agar sistem informasi akademik menjadi lebih
baik kualitasnya dan lebih sesuai dengan keinginan pengguna
(user). Sistem informasi yang ada saat ini khususnya di
STMIK Bumigora Mataram masih berbasis Web. Walaupun
sistem informasi akademik berbasis Web yang ada sudah
cukup bagus namun masih bisa dilakukan pengembangan lagi.
Pengembangan secara khusus yang dimaksud disini adalah
bagaimana sistem informasi akademik tersebut bisa dijalankan
dalam aplikasi mobile. Melihat realita yang ada saat ini
dimana sudah banyak mahasiswa yang memiliki smartphone
dan tablet, sehingga perlu dimanfaatkan kelebihan yang
dimiliki oleh teknologi mobile. Teknologi mobile dalam hal ini
adalah teknologi Android smartphone mampu melayani
kebutuhan pemindahan file melalui http server untuk

pemindahan informasi melalui aplikasi yang akan dipasangkan
pada smartphone berbasis Android.

Berdasarkan kelebihan teknologi Android tersebut, maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang system
informasi akademik berbasis Android yang diharapkan akan
memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses
informasi akademik melalui smartphone dan tablet tanpa
terikat oleh tempat dan waktu selama masih terhubung dalam
jaringan internet, dan juga lebih praktis dan mudah dibawa
dibandingkan harus menggunakan sistem informasi akademik
berbasis web.

Penelitian dengan topik serupa telah dilakukan oleh
peneliti lain, seperti yang dilakukan oleh [1] yang melakukan
perancangan system informasi akademik  dengan fitur
tambahan menggunakan short message service (SMS).
Peneliti lainnya [2] meneliti hal sama yaitu system informasi
akademik berbasis web namun terbatas hanya pada bagian
keuangan dan KRS saja. Peneliti lain meneliti mengenai
system informasi berbasis SMS gateway yang digunakan
untuk menyampaikan informasi dari sekolah ke mahasiswa
dengan memanfaatkan Mobile Application (Request Sender)
[3].

Pada penelitian ini akan dibatasi pada bagian perancangan
saja. Perancangan akan dilakukan pada beberapa fitur dari
pengguna dengan status mahasiswa yaitu fitur nilai dan indeks
prestasi mahasiswa, pengisian KRS dan informasi mata kuliah
dan jadwal kuliah. Sedangkan rancangan pada penelitian ini
akan meliputi beberapa hal yaitu Data Flow Diagram (DFD),
rancangan antarmuka system dan desain skema basis data dari
system informasi akademik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan system
informasi akdemik (SISKA) yang telah diimplementasikan dan
digunakan oleh STMIK Bumigora Mataram. SISKA yang telah
dibangun berbasis web sehingga dalam penelitian ini akan
dirancang SISKA berbasis android berdasarkan pada system
yang telah ada. Pada SISKA berbasis android tidak semua
menu yang ada pada SISKA berbasis web yang akan
ditampilkan. Selain menampilkan hanya menu pada pengguna
berstatus mahasiswa, rancangan SISKA berbasis android hanya
akan menampilkan beberapa menu yang sering digunakan oleh
pengguna yaitu: Kartu Hasil Studi (KHS), IPK, Kartu Rencana
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Studi (KRS) dan Jadwal Kuliah. Rancangan SISKA berbasis
android akan meliputi DFD, rancangan antarmuka system dan
skema basis data dari SISKA.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) pada SISKA berbasis android
ini akan terdiri dari dua level yaitu Diagram Konteks (Level 0)
dan Level 1. Hal ini disebabkan karena pada SISKA Berbasis
Android, pengguna tidak dapat melakukan proses selain
melihat informasi. Proses lain seperti Ubah dan Hapus hanya
dapat dilakukan melalui SISKA berbasis web. Hal ini terutama
dilakukan untuk meringankan SISKA berbasis Android ini.

Selain itu, pengguna pada SISKA berbasis android ini
hanya pengguna dengan status Mahasiswa. Hal ini
disebabkan karena untuk pengguna berstatus lainnya dengan
banyaknya menu yang tersedia, akan lebih mudah
menggunakan SISKA jika menggunakan SISKA berbasis web
yang memiliki tampilan system yang lebih lebar. DFD
Konteks (Level 0) pada SISKA berbasis android ini dapat
dilihat pada Gambar 1.

DFD Level 1 dari SISKA berbasis Android dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. DFD level 1

B. Rancangan Antarmuka

Pengguna dari SISKA berbasis android ini untuk
mengakses system ini akan diminta untuk memasukkan
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai pengganti username
dan password. Rancangan antarmuka halaman login dari
SISKA berbasis android ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Rancangan Antarmuka Login
Halaman utama dari SISKA berbasis android ini akan

diakses setelah pengguna berhasil login. Halaman utama akan
terdiri dari beberapa menu antara lain: Kartu Rencana Studi
(KHS), IPK, Kartu Hasil Studi (KHS) dan Jadwal Kuliah.
Rancangan antarmuka halaman utama dapat dilihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Rancangan Antarmuka Halaman Utama
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Pada menu Kartu Hasil Studi (KHS) pengguna dapat
melihat hasil studi pengguna. Namun pengguna harus terlebih
dahulu memasukkan semester dari hasil studi yang ingin
dilihat oleh pengguna. Setelahnya pengguna akan diberi
tampilan berupa daftar mata kuliah, SKS, grade dan SKSN
masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh pengguna
sesuai dengan semester yang dipilih sebelumnya. Rancangan
antaramuka KHS dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rancangan Antarmuka KHS

Pada menu IPK, pengguna akan diberikan tampilan nilai
IPK dari pengguna hingga saat ini. Rancangan antarmuka IPK
dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rancangan Antarmuka IPK
Pada Kartu Rencana Studi (KRS), pengguna akan

ditampilkan seluruh mata kuliah yang belum diambil oleh

pengguna. Rancangan antarmuka KRS dapat dilihat pada
Gambar 7.

Gambar 7. Rancangan Antarmuka KRS

Pada Jadwal Kuliah, pengguna terlebih dahulu memilih
hari yang diinginkan oleh pengguna untuk lihat jadwal
kuliahnya. Setelah hari dipilih, maka akan tampilkan jadwal
kuliah yang terdiri dari jam, mata kuliah dan ruang sesuai
dengan hari yang telah dipilih sebelumnya. Rancangan
antarmuka jadwal kuliah dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Rancangan Antarmuka Jadwal Kuliah

C. Skema Basis Data

Skema basis data yang dirancang pada SISKA berbasis
android ini sama seperti skema basis data yang ada pada
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SISKA berbasis web. Hal ini disebabkan karena data yang
ada pada kedua sistem tidaklah berbeda dan jika dibangun
basis data baru, maka hal tersebut akan menyebabkan
redundansi data. Skema basis data dari SISKA berbasis
android dapat dilihat pada Gambar 9 (pada bagian Lampiran).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pemilihan pembuatan SISKA berbasis android walaupun
SISKA berbasis web telah dilakukan dengan
mempertimbangkan banyaknya pengguna status mahasiswa
yang telah memiliki smartphone berbasis android.  Pembuatan
SISTA berbasis android ini diharapkan dapat mempermudah
akses pengguna berstatus mahasiswa untuk memperoleh
informasi terkait dengan beberapa proses akademik.

Pada penelitian yang dilakukan saat ini telah dilakukan
perancangan dari system informasi akademik (SISKA)
berbasis android yang terdiri dari DFD, rancangan antarmuka
system dan skema basis data dari SISKA yang telah digunakan
saat ini.

B. SARAN

Menindaklanjuti penemuan pada penelitian ini, pada
penelitian selanjutnya diharapkan rancangan yang telah dibuat
pada penelitian ini dapat diterapkan dalam bentuk system.
Implementasi rancangan pada penelitian ini dapat juga
ditambahkan dengan SMS gateway yang dapat digunakan
terkait dengan jadwal kuliah yang diambil oleh pengguna
berstatus mahasiswa.
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Gambar 9. Skema Basis Data
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Abstrak— Rumah Sakit (RS) Biomedika merupakan salah
satu rumah sakit spesialis yang ada di kota Mataram, dalam
melaksanakan seluruh kegiatannya,RS Biomedika
memanfaatkan tenaga kerja atau pegawai baik
dokter,perawat,staf dan lain-lain. Saat ini pengelolaan data
pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Biomedika masih
dilakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft
excel dan Microsoft Word. Dengan cara seperti ini,dapat
menimbulkan ketidakefesienan waktu dalam proses
administrasi , juga dapat menimbulkan kesulitan pada saat
mencari data atau dokumen dan terkadang data yang sudah
tersimpan dapat hilang karena tidak ada penyimpanan
database secara khusus dalam proses administrasi pada RS
Biomedika Mataram.Untuk menangani masalah tersebut,
maka ditawarkan solusi yaitu dengan membuat desain dan
aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web. Adapun
metodologi yang digunakan dalam penelitan ini
menggunakan metode SDLC(System Development Life
Cycle), dengan tahapan yaitu tahap analisis, perancangan
dan penerapan. Namun pada tahap penelitian ini hanya
sampai tahap perancangan.

Kata Kunci— Rancangan; Sistem Informasi; Kepegawaian

I. PENDAHULUAN

Salah satu rumah sakit yang dikelola oleh Swasta
adalah Rumah Sakit Biomedika yang terletak dijalan  Bung
Karno No. 143 Pagutan – Mataram. Rumah Sakit (RS)
Biomedika merupakan rumah sakit spesialis yang
diharapkan mampu memberikan pelayanan optimal yang
tertuang dalam visi dan misinya. Untuk mewujudkan visi
dan misinya Rumah Sakit Biomedika harus mampu
mengenalkan dirinya kepada seluruh masyarakat, tetapi
saat ini Rumah Sakit Biomedika hanya memiliki blog yang
informasinya hanya sebatas profil pendiri Rumah Sakit
Biomedika, fasilitas, konsultasi dokter dan home yang
berisi beberapa artikel mengenai penyakit. Oleh karena itu,
dibutuhkan suatu website yang lebih kompleks dari blog
yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dari website
yang akan dibuat akan difokuskan ke informasi
kepegawaian yang ada di Rumah Sakit Biomedika.

Saat ini pengelolaan data pegawai masih dilakukan
secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel.
Dengan cara seperti ini dapat menimbulkan
ketidakefesienan waktu dalam proses administrasi, juga

dapat menimbulkan kesulitan pada saat mencari data atau
dokumen dan terkadang data yang sudah tersimpan dapat
hilang karena tidak ada penyimpanan database secara
khusus dalam proses administrasi pada RS Biomedika
Mataram. Sehingga diperlukan suatu sistem informasi
rumah sakit yang dapat memberikan informasi pada
masyarakat yang sifatnya satu arah khususnya informasi
kepegawaian.Pada penelitian ini hanya dibahas rancangan
sistem informasi kepegawaian.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data
Menurut Nazir, 2011 dalam bukunya yang berjudul
Metode Penelitian, pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Wawancara, adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab secara langsung antara pewawancara
dan responden dengan menggunakan alat yang
dinamakan interview guide (panduan
wawancara).

b. Observasi atau pengamatan langsung adalah cara
pengambilan data dengan mengamati secara
langsung di lokasi penelitian.

c. Literatur, adalah  teknik pengumpulan data
dengan cara mempelajari, mengkaji dan
memahami sumber-sumber data yang ada pada
beberapa buku yang terkait dalam penelitian

B. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang dilakukan adalah
metode System Development Life Cycle (SDLC).
System Development Life Cycle (SDLC) menurut
Susanto (2004:341) yang menyatakan bahwa :
“System Development Life Cycle (SDLC) adalah salah
satu metode pengembangan sistem informasi yang
popular pada saat sistem informasi pertama kali
dikembangkan”.
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III. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Jogiyanto H.M (2001:196), Perancangan Sistem
yaitu: “Perancangan Sistem dapat didefenisikan sebagai
penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau
pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu
kesatuan yang utuh dan berfungsi”.

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak
luar tertentu  dengan laporan-laporan yang diperlukan, Robert
A. Leitch dan K. Roscoe Davis, dalam Jogiyanto (2005:11)
Sistem Informasi juga dapat didefinisikan sebagai gabungan
dari berbagai sistem yang saling terkait, dengan menggunakan
basis data dan sumber daya secara bersama-sama, Winarno
(2004:1.15)

A. Desain  Sistem
Rancangan sistem yang dibuat sampai diagram
arus data level 3.Berikut Diagram Arus Data
Level 0 yang menggambarkan input dan keluaran.

Gambar 1.Gambar Diagram Arus Data Level 0

Gambar 2.Diagram Arus Data Level 1

Informasi data pegawai pada gambar Diagram Over View
(DAD Level 1) terdiri dari:

a.informasi biodata pegawai
b.Informasi data riwayat pendidikan
c.Informasi data kursus/latihan
d.Informasi data pengalaman kerja
e.Informasi data keterangan keluarga
f. Informasi data jadwal praktek dokter
g.Informasi data jadwal kerja bidan dan perawat
h.Informasi data jadwal staf
i. Informasi spesialis

Rekapitulasi data pegawai pada gambar Diagram Over
View (DAD Level 1) terdiri dari :

a. Rekapitulasi data pegawai berdasarkan jenis kelamin
berupa grafik dalam bentuk tampilan dan yang dapat
dicetak berupa tabel

b. Rekapitulasi data pegawai berdasarkan jabatan
berupa grafik dalam bentuk tampilan

c. Rekapitulasi data pegawai berdasarkan pendidikan
terakhir berupa grafik dalam bentuk tampilan dan
yang dapat dicetak berupa tabel

Gambar 3. Diagram Level 2 Proses 1 (Login)

Gambar 4.Gambar Diagram Arus Data Level 2 Proses 2
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Gambar 5.Gambar Diagram Arus Data Level 2 Proses 3

Gambar 6. Diagram Level 2 Proses 4(Tampilkan Informasi & Cetak Laporan

Gambar 7.Gambar Diagram Arus Data Level 3 Proses 1

Gambar 8.Gambar Diagram Arus Data Level 3 Proses 2

B. Normalisasi

Normalisasi yang dilakukan pada sistem
informasi kepegawaian dilakukan sampai pada
normalisasi ketiga yaitu tabel biodata pegawai,
tabel riwayat pendidikan,tabel kursus/latihan,
tabel pengalaman kerja, tabel keterangan
keluarga, tabel jadwal kerja staf, tabel jadwal
kerja perawat & bidan, tabel jadwal praktek
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dokter, tabel cuti, tabel spesialis dan tabel
tambahan yaitu tabel kegiatan dan tabel user,
denaan relasi tabel sebagai berikut:

Gambar 9.Relasi Database

Gambar 9 Relasi Database menujukkan

1. Tabel biodata_pegawai dengan tabel
riwayat_pendidikan memiliki hubungan 1 (satu) ke
N(banyak), yang artinya satu pegawai memiliki
banyak riwayat pendidikan.

2. Tabel biodata_pegawai dengan tabel spesialis
memiliki hubungan N(banyak) ke 1 (satu), yang
artinya satu spesialis dapat dimiliki oleh banyak
spesialis

3. Tabel biodata_pegawai dengan tabel kursus_latihan
memiliki hubungan 1 (satu) ke N(banyak), yang
artinya satu pegawai memiliki banyak kursus/latihan.

4. Tabel biodata_pegawai dengan tabel
pengalaman_kerja memiliki hubungan 1 (satu) ke
N(banyak), yang artinya satu pegawai memiliki
banyak pengalaman kerja.

5. Tabel biodata_pegawai dengan tabel jadwal_dokter
memiliki hubungan 1 (satu) ke N(banyak), yang
artinya satu pegawai memiliki banyak jadwal dokter.

6. Tabel biodata_pegawai dengan tabel
jadwal_bidan_perawat memiliki hubungan 1 (satu) ke
N(banyak), yang artinya satu pegawai memiliki
banyak jadwal bidan dan perawat.

7. Tabel biodata_pegawai dengan tabel cuti_pegawai
memiliki hubungan 1 (satu) ke N(banyak), yang
artinya satu pegawai memiliki banyak cuti pegawai.

8. Tabel biodata_pegawai dengan tabel
keterangan_keluarga memiliki hubungan 1 (satu) ke

N(banyak), yang artinya satu pegawai memiliki
banyak keterangan keluarga.

9. Tabel jadwal_staf tidak berelasi dengan tabel
biodata_pegawai karena jadwal staf sama, begitu juga
dengan tabel kegiatan dan tabel user tidak berelasi
dengan tabel biodata pegawai.

C. Desain Form
Berikut desain interface dalam pembuatan sistem
informasi Kepegawaian Rumah Sakit Biomedika
Mataram antara lain:

1. Desain form Untuk Pengunjung
Desain form untuk pengunjung terdiri dari
halaman Bernda, Profil ,Fasilitas,
Kepegawaian, Halman gallery dan halaman
Login

Gambar 10. Desain form untuk pengunjung

2. Desain form Untuk Pegawai
Desain form untuk pegawai teridir dari
halaman Beranda, Profil, Fasilitas,
Kepegawaian , halaman Gallery dan
halaman Login

Gambar 11. Desain Form Untuk Pegawai

3. Desain form untuk admin

Desain form untuk admin terdiri dari
halamn Beranda, Manajemen Data yang
terdiri dari Data Pegawai, Data Cuti,
Data Kegiatan, Data user, Halaman
Manajemen Jadwal yang terdiri dari
jadwal Dokter, jadwal Perawat dan
Bidan ,Jadwal Staf, halaman Cetak,
halaman rekap, dan logout
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Gambar 12.Desain Form Untuk Admin

4. Desain form untuk Direktur

Desain untuk Direktur terdiri dari halaman Beranda,
Halaman Data Pegawai, halaman Data cuti, Halaman
Jadwal Dokter, Halaman Jadwal Perawat dan Staf,
halaman  Rekap , halaman cetak dan halaman

Logout

IV. KESIMPULAN

Dari desain sistem informasi kepegwaian dapat
disimpulkan:

1. Tabel database yang dibuat terdiri dari 9 tabel
yaitu tabel biodata pegawai, tabel spesialis, tabel
kursus_latihan, tabel  pengalaman_kerja, tabel
jadwal_dokter,  tabel jadwal bidan_perawat, tabel
cuti_pegawai, tabel keterangan_keluarga, tabel
jadwal_staf

2. Desain form yang akan dimplematasikan terdiri
dari 4 desain form yaitu desain form untuk
pengunjung,desain form untuk pegawai, desain
form untuk admin dan desain form untuk Direktur
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Gambar 13. Desain form untuk Direktur

No NIK Nama Pegawai Jabatan Jenis Kelamin Agama Alamat Aksi

No NIK Nama Pegawai Jabatan Jenis Kelamin Agama Alamat Aksi
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Rekayasa Ulang Proses Bisnis Pendaftaran
Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa

di STMIK Bumigora Mataram
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Abstrak— Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan
rekayasa ulang proses bisnis pada proses administasi tugas akhir
dan wisuda dengan menggunakan metodologi konsolidasi. Pada
penelitian tersebut diperoleh hasil pengurangan waktu sebesar
27.8% sedangkan pada rekayasa ulang proses bisnis kali ini
diperoleh pengurangan waktu yang dibutuhkan mahasiswa
untuk melakukan proses pendaftaran mahasiswa untuk
skripsi/tugas akhir sebesar 98.66% dari 2 hari 2 jam 50 menit
menjadi hanya 41 menit dengan penambahan system terintegrasi
pada pendaftaran mahasiswa untuk  skripsi/tugas akhir. Hal ini
menunjukkan perubahan waktu yang sangat signifikan pada saat
rekayasa ulang proses bisnis dilakukan dengan penambahan
system yang terintegrasi.

Kata Kunci— Pendaftaran; Pekayasa Ulang Proses Bisnis;
Skripsi/Tugas Akhir; STMIK Bumigora

I. PENDAHULUAN

Setiap tahun jumlah mahasiswa baru yang diterima oleh
STMIK Bumigora Mataram mengalami peningkatan.
Meningkatnya jumlah penerimaan mahasiswa baru setiap
tahunnya, membuat pengelola STMIK Bumigora harus
mengoptimalkan proses akademik untuk memberikan
pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada mahasiswa.
Salah satunya adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk
Tugas Akhir/Skripsi. Walaupun pada STMIK Bumigora
Mataram telah terdapat beberapa system informasi yang
digunakan untuk mendukung proses layanan kepada
mahasiswa, tetapi penggunaan system tersebut masih tidak
terintegrasi sehingga beberapa proses masih menggunakan
proses manual.

Proses pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas
Akhir dilakukan mahasiswa setelah memenuhi persyaratan
akademik dan merupakan tahap awal untuk melakukan
bimbingan. Pada proses pendaftaran mahasiswa untuk
Skripsi/Tugas Akhir, mahasiswa harus melakukan beberapa
aktivitas yang terkait dengan beberapa partisipan untuk dapat
melakukan bimbingan. Lamanya bimbingan tergantung pada
setiap mahasiswa. Oleh karena itu, pada peneliti tidak
membahas proses tersebut. Banyaknya partisipan yang terlibat
selain mahasiswa dalam proses ini menyebabkan banyak waktu
yang terbuang untuk menyelesaikan proses pendaftaran mahasiswa

untuk wisuda. Selain itu penelitian ini dilakukan juga dengan
hanya membahas partisipan langsung, yaitu partisipan yang
memiliki alur proses yang berhubungan langsung dengan
mahasiswa.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi
waktu   yang   dibutuhkan mahasiswa   dalam proses tersebut.
Waktu yang lebih singkat dapat meningkatkan kepuasan
mahasiswa terhadap pelayanan pada proses tersebut. Salah satu
cara untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan mahasiswa
adalah dengan mengoptimalkan sistem informasi yang telah
ada. Penelitian serupa telah banyak dilakukan. Beberapa
diantaranya meninjau mengenai rekayasa ulang proses bisnis
yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Seperti penelitian
yang dilakukan oleh [1]. Penelitian lainnya yang
mencontohkan penerapan dari rekayasa ulang proses bisnis
dilakukan oleh [2]. Namun pada penelitian ini yang dilakukan
penulis adalah rekayasa ulang proses bisnis dengan
peningkatan yang tergolong Continuous Improvement karena
persentase yang dihasilkan lebih dari 5-10%. Dengan
menggunakan rancangan rekayas ulang proses bisnis yang
dilakukan oleh [2], akan dibandingkan hasil pengurangan
waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam melakukan
pendaftaran mahasiswa untuk  tugas akhir/skripsi di STMIK
Bumigora Mataram.

II. METODE PENELITIAN

Rekayasa ulang proses bisnis telah menjadi salah satu
solusi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif
(competitive advantage) dari suatu organisasi. Menurut
[3]:“Reengineering is the fundamental rethinking and radical
redesign of business processes to achieve dramatic
improvement in critical, contemporary measures of
performance such as cost, quality, service and speed.”
Senada dengan [3], [4] juga mendefinisikan rekayasa ulang
proses bisnis sebagai: “Business Process reengineering
(BPR) is the redesign of business processes and the
associated systems and organizational structures to achieve
a dramatic improvement in business performances.” Pada
dua definisi tersebut, tujuan dilakukannya rekayasa ulang
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proses bisnis adalah pendesainan ulang proses bisnis.
Perubahan proses bisnis dilakukan dengan cara yang cepat
dan drastic [5].

Salah satu metodologi yang digunakan untuk melakukan
rekayasa proses bisnis adalah metodologi konsolidasi.
Metodologi Konsolidasi yang dikemukakan oleh [6]
merupakan gabungan dari lima metodologi rekayasa ulang
proses bisnis yang sudah ada sebelumnya antara lain; [7], [8],
[9], [10] dan [11]. Dari kelima metodologi tersebut,
menghasilkan beberapa tahapan aktivitas yang digambarkan
dalam model IDEF0. Gambar 1 menunjukkan model IDEF0
dari metodologi konsolidasi (dapat dilihat di Lampiran).

Pemilihan metodologi konsolidasi pada rekayasa ulang
proses bisnis ini sesuai dengan  penelitian [2] adalah karena ;
(a) hal  yang pertama kali    dilakukan oleh metode ini adalah
menentukan keinginan customer dan hal ini sesuai dengan
tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kepuasan
mahasiswa terhadap pelayanan adminsitasi skripsi/tugas akhir
dan (b) partisipan telah memahami dengan jelas setiap
aktivitas yang dilakukannya sehingga sesuai dengan
metodologi konsolidasi yang memulai tahapan tanpa harus
mengidentifikasi kembali aktivitas masing-masing partisipan.
Pada penelitian ini metodologi konsolidasi digunakan hingga
hanya tahap Design-To-Be.

III. PEMBAHASAN

A. PROSES SAAT INI

Proses pendaftaran mahasiswa untuk Tugas Akhir/Skripsi
dimulai saat mahasiswa memenuhi persyaratan akademik.
Untuk melakukan proses pendaftaran mahasiswa untuk ,
mahasiswa sebelumnya harus mengajukan topic (form draft
usulan) ke Sekertaris Prodi. Selanjutnya Sekertaris jurusan
akan melakukan pengecekan denagn database skripsi/TA. Jika
topic tidak ada yang mengangkat sebelumnya makan topic
akan disetujui dengan cara menandatangi topic namun jika
topic sudah ada sebelumnya maka topic tersebut akan
dikembalikan kembali ke mahasiswa. Topik yang sudah
disetujui selanjutkan akan dilakukan pengecekan kuota dosen
pembimbing, jika kuota masih bisa makan topic tersebut akan
diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dibimbing,
sedangkan jika kuota dosen yang bersangkutan sudah penuh
akan diarahkan kepada dosen pembimbing lainnya. Mahasiswa
disaat yang bersamaan akan melengkapi persyaratan terkait
dengan pembimbingan untuk Skripsi/TA antara lain synopsis
versi cetak dan KHS sebanyak 4 rangkap dan membuat surat
permohonan Dosen Pembimbing yang dilampirkan syarat.
Dosen pembimbing kemudian menerima surat permohonan
Calon Dosen Pembimbing tersebut. Jika Calon Dosen
Pembimbing menerima, Calon dosen akan memberikan tanda
tangan pada Surat Permohonan Dosen Pembimbing tersebut
dan dilanjutkan dengan tanda tangan dari Ka. Prodi.
Mahasiswa akan menerima Surat Permohonan Dosen
Pembimbing yang sudah ditandatangani. Mahasiswa kemudian
membayar biaya Skripsi/TA dan memberikan tanda terimanya
kembali ke Keuangan. Pada saat yang bersamaan Sekertaris
jurusan membuat SPDP, melakukan update rekapitulasi
distribusi pembimbing dan menyerahkan kartu konsultasi dan
form daftar hasil seminar kepada mahasiswa. Dosen
pembimbing akan menerima SPDP dan SK Dosen

Pembimbing. Gambar 2 menunjukkan BPMN proses
pendaftaran mahasiswa untuk skripsi/tugas akhir saat ini
(dapat dilihat di Lampiran).

B. RANCANGAN PROSES

Rancangan proses pendaftaran mahasiswa untuk
skripsi/tugas akhir yang diajukan akan merujuk pada rancangan
yang dilakukan oleh [2] karena pada STMIK Bumigora
Mataram elemen-elemen yang ada pada rancangan proses
pendaftaran mahasiswa untuk  skripsi/tugas akhir di penelitian
[2] telah ada namun belum dioptimalisasikan sehingga
diharapkan dengan penggunakan rancangan proses tersebut
akan dapat dihasilkan perbandingan.

Pada perancangan proses pendaftaran mahasiswa untuk
Skripsi/Tugas Akhir akan dilakukan dengan mengoptimalisasi
system yang sudah ada seperti Sistem Informasi Akademik
(SISKA). SISKA digunakan untuk memeriksa persyaratan
akademik mahasiswa untuk melakukan proses pengajuan
skripsi, sehingga pada saat pengumpulan syarat pengajuan
skripsi mahasiwa tidak lagi harus melampirkan KHS.
Partisipan Sekertaris Jurusan juga akan diganti dengan
Administrator Jurusan. Mahasiswa hanya memilih untuk
melakukan pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir
atau tidak. Jika mahasiswa menginginkan untuk melakukan
pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir,
selanjutnya mahasiswa hanya mengumpulkan form pengajuan
skripsi. Setelah menyerahkan syarat tersebut kepada
Administrator Jurusan, mahasiswa selanjutkan mendapatkan
akun Sistem Informasi Manajemen Sinopsis (SIMPSOn) yang
digunakan untuk mengisi pengajuan proposal Tugas Akhir dan
memasukkan hasil revisi Tugas Akhir. SIMPSOn adalah
system informasi baru yang diajukan pada perancangan proses
pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir dan
digunakan untuk memasukkan synopsis mahasiswa yang
sebelumnya dikumpulkan dalam bentuk paper. Sistem  ini
belum dibangun di STMIK Bumigora.

Pada partisipan Administrator Jurusan, Dosen, dan
Bank/Teller tidak memiliki banyak perbedaan aktivitas
dibanding dengan proses lama. Gambar 3 menggambarkan
BPMN rancangan proses pendaftaran mahasiswa untuk
Skripsi/Tugas Akhir.

Pada perancangan proses pendaftaran mahasiswa untuk
Skripsi/Tugas Akhir akan dilakukan dengan mengoptimalisasi
system yang sudah ada seperti Sistem Informasi Akademik
(SISKA). SISKA digunakan untuk memeriksa persyaratan
akademik mahasiswa untuk melakukan proses pengajuan
skripsi, sehingga pada saat pengumpulan syarat pengajuan
skripsi mahasiwa tidak lagi harus melampirkan KHS.
Partisipan Sekertaris Jurusan juga akan diganti dengan
Administrator Jurusan. Mahasiswa hanya memilih untuk
melakukan pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir
atau tidak. Jika mahasiswa menginginkan untuk melakukan
pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir,
selanjutnya mahasiswa hanya mengumpulkan form pengajuan
skripsi. Setelah menyerahkan syarat tersebut kepada
Administrator Jurusan, mahasiswa selanjutkan mendapatkan
akun Sistem Informasi Manajemen Sinopsis (SIMPSOn) yang
digunakan untuk mengisi pengajuan proposal Tugas Akhir dan
memasukkan hasil revisi Tugas Akhir. SIMPSOn adalah

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 278



system informasi baru yang diajukan pada perancangan proses
pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir dan
digunakan untuk memasukkan synopsis mahasiswa yang
sebelumnya dikumpulkan dalam bentuk paper. Sistem  ini
belum dibangun di STMIK Bumigora.

Pada partisipan Administrator Jurusan, Dosen, dan
Bank/Teller tidak memiliki banyak perbedaan aktivitas
dibanding dengan proses lama. Gambar 3 menggambarkan
BPMN rancangan proses pendaftaran mahasiswa untuk
Skripsi/Tugas Akhir (dapat dilihat di Lampiran).

C. PERBANDINGAN PROSES

Tabel I menunjukkan perbandingan perkiraan waktu yang
dibutuhkan seorang mahasiswa untuk melakukan proses
pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir dengan
asumsi aktivitas tersebut berjalan lancar tanpa hambatan. Tabel
I hanya menunjukkan waktu proses yang dibutuhkan oleh
mahasiswa untuk melakukan proses pendaftaran mahasiswa
untuk Skripsi/Tugas Akhir.

TABEL I. PERBANDINGAN WAKTU PROSES SEBELUM DAN
SESUDAH REKAYASA ULANG PROSES BISNIS

No. Sebelum Sesudah
Aktivitas Waktu Aktivitas Waktu

1. Mengajukan Topik 5 menit

2. Melengkapi
persyaratan

1 jam Pengecekan
Persyaratan
Akademik dengan
SISKA

5 menit

3. Membuat surat
permohonan dosen
pembimbing yang
dilampirkan syarat

30 menit Pembuatan Akun
SIMSOn

10
menit

4. Menerima surat
permohonan dosen
pembimbing

1 hari Proses pengajuan
proposal
Skripsi/TA

5 menit

5. Membayar biaya
Skripsi/TA

1 jam Proses pembayaran
biaya bimbingan
TA

15
Menit

6. Menyerahkan Surat-
surat dan syarat ke
ADUM

5 menit Penerimaan bukti
pembayaran

1 menit

7. SPDP 1 hari

8. Menyerahkan
kepada
Pembimbing dan
Sekjur

5 menit Memasukkan
Hasil TA dan
Laporan ke Sistem
Pengajuan
Skripsi/TA
(optional)

5 menit

9. Menerima Kartu
Konsultasi dan
Daftar Hadir
Seminar

5 menit

Total Waktu 2 hari 2
jam 50
menit

Total Waktu 41 menit

Pada perbandingan waktu yang dilakukan pada proses
pendaftaran mahasiswa untuk Skripsi/Tugas Akhir dan
rancangan proses baru, aktivitas mengajukan proposal hanya
dihitung saat memasukkan data proposal ke dalam sistem.

Perkiraan waktu aktivitas tersebut tidak termasuk proses
mahasiswa untuk membuat proposal pengajuan Skripsi/Tugas
Akhir. Hal ini disebabkan karena aktivitas tersebut tergantung
dari setiap mahasiswa. Pada aktivitas proses pendaftaran
Skripsi/Tugas Akhir saat ini, mahasiswa harus secara mandiri
memeriksa syarat-syarat akademik untuk melakukan
pendaftaran Skripsi/Tugas Akhir walaupun data-data yang
diperlukan sudah tersedia di SISKA. Pemeriksaan persyaratan
manual tersebut memerlukan waktu yang lebih lama karena
mahasiswa terlebih dulu meminta  cetak   KHS pada   bagian
Akademik dan melampirkannya sebagai syarat pengajuan
Skripsi/TA. Selanjutnya pendaftaran mahasiswa untuk jurusan,
memeriksa kembali kesesuaian persyaratan dengan transkrip
nilai yang telah dimiliki mahasiswa untuk dapat melakukan
proses pendaftaran Skripsi/Tugas Akhir. Pada rancangan
proses baru, keseluruhan aktivitas tersebut dapat diwakilkan
oleh sistem (SISKA) untuk memeriksa persyaratan akademik
secara otomatis.

Dibandingkan dengan rekayasa ulang proses bisnis yang
dilakuakn oleh [2], rekayasa ulang proses bisnis kali ini dengan
menggunakan rancangan proses dari [2] telah menghasilkan
peningkatan dalam hal pengurangan waktu pelayanan terhadap
mahasiswa terkait dengan pendaftaran mahasiswa untuk
skripsi/tugas akhir. Salah satu alasan dari perbedaan ini
walaupun kedua penelitian memiliki elemen yang sama dalam
penerapan proses pendaftaran mahasiswa untuk  skripsi/tugas
akhirnya adalah penggunaan system yang digunakan dalam
pengelolaan synopsis skripsi/tugas akhir mahasiswa.
Penggunaan system ini memberikan banyak pengurangan
waktu dalam hal pelayanan kepada mahasiswa terkait dengan
skripsi/tugas akhir. Hal ini terutama karena mahasiswa tidak
harus menunggu banyak bagian untuk pengelolaan terkait
skripsi/tugas akhir. Selain itu, walaupun system yang ada di
lokasi penelitian ini sudah ada, namun optimalisasi system
yang ada tidak terjadi, sehingga mahasiswa cukup banyak
menghabiskan waktu untuk proses manual pengecekan data
dan persyaratan walaupun sebenarnya data dan persyaratan
tersebut telah ada di dalam system yang ada di lokasi penelitian
ini.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan waktu pada kedua proses
sebelum dan sesudah rekayasa ulang proses bisnis didapatkan
hasil bahwa untuk proses pendaftaran mahasiswa untuk
Skripsi/Tugas Akhir dengan menggunakan rekayasa ulang
proses bisnis pada penelitian [2] dihasilkan pengurangan yang
sangat signifikan dari 2 hari 2 jam 50 menit menjadi 41  menit
dengan pengurangan waktu sebanyak 98.66%. Dari
pengurangan waktu yang dihasilkan, rancangan proses
tersebut tetap dapat dikatakan sebagai salah satu contoh
penerapan rekayasa ulang proses bisnis. Hal ini disebabkan
oleh terpenuhinya tujuan dari rekayasa ulang proses  bisnis
yaitu untuk mencapai sebuah terobosan dan peningkatan
kinerja yang dramatis dan rekayasa ulang proses  bisnis
bukan  merupakan peningkatan  berkala.
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B. SARAN

Menindaklanjuti penemuan pada penelitian ini, pada
penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengukuran kembali
penggunaan waktu dalam proses pendaftaran mahasiswa untuk
skripsi/tugas akhir jika sudah menggunakan system. Selain itu
pada penelitian selanjutnya perlu ditambahkan dengan studi
pendahuluan sebelum dilakukan penelitian tersebut.
Pengukuran penggunaan waktu juga dapat dilakukan dengan
simulasi langsung dengan pengguna system yaitu mahasiswa.
Selain itu karena pada penelitian ini metodologi konsolidasi
hanya digunakan hingga tahap Design-To-Be, pada penelitian
selanjutnya diharapkan dapat dilakukan hingga tahap terakhir
dari metodologi konsolidasi.
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Abstrak- Peran serta masyarakat dalam permasalahan 

keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah penting, 

mengingat tingginya tindak kriminal dan kejahatan ataupun 

terorisme di Indonesia. E-Complaint menjadi salah satu aplikasi 

pelaporan online berbasis Android untuk masyarakat dalam 

memberikan laporan kepada pihak Kepolisian secara cepat dan 

mudah dengan memanfaatkan teknologi Global Positioning 

system (GPS) untuk menunjukan lokasi kejadian, API Google 

Map untuk menunjukan posisi dan API Google Cloud Messaging 

sehingga masyarakat dapat melakukan obrolan langsung dengan 

pihak Kepolisian. E-Complaint memudahkan masyarakat untuk 

berperan aktif dalam KAMTIBMAS dan Pihak Kepolisian dapat 

memberikan respon secara cepat. 

 

Kata Kunci - Pelaporan Online; Android; GPS; API Google 

MAP; API Cloud Messaging 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan pemanfaatan teknologi telepon genggam 

saat ini sangat pesat. Telepon genggam telah dibekali dengan 

berbagai fitur seperti GPS dan kamera sehingga tidak hanya 

digunakan sebagai media komunikasi, hiburan, penyimpanan 

data tetapi juga bisa digunakan sebagai media penyampaian 

informasi dan penunjuk lokasi. Keamanan merupakan 

kebutuhan dasar kedua pada manusia [1], dengan terpenuhinya 

rasa aman setiap individu dapat berkarya dengan maksimal 

dan optimal dalam hidupnya.  

Data statistik kriminalitas di Indonesia pada Gambar 1 

yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menujukan pada tahun 

2014 terjadi 325.317 tindak kejahatan di seluruh wilayah 

Indonesia [2]. 

Tingginya tingkat kejahatan di Indonesia membutuhkan 

peran aktif baik pihak kepolisian selaku aparatur negara 

maupun masyarakat untuk turut serta perduli menjaga 

keamanan dan ketertiban serta aktif memberikan informasi 

terhadap pihak kepolisian terkait tindak kriminal ataupun 

pelanggaran terhadap ketertiban di wilayah tempat tinggal atau 

di posisi dia berada, sehingga pihak kepolisian mampu segera 

menindaklanjuti setiap pelanggaran ataupun kejadian sebagai 

bentuk penanganan preventif terhadap kejahatan. Masyarakat 

tidak hanya mampu melaporkan pelanggaran yang dilakukan 

oleh masyarakat umum tetapi juga pelanggaran yang 

dilakukan oleh oknum kepolisian itu sendiri, seperti yang 

disebutkan dalam Kode Etik Profesi Polri bahwa setiap 

anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap 

tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan 

masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga 

diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-

perbuatan penyalahgunaan wewenang [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut kepolisian daerah 

Tahun 2012 – 2014 

 

Pemanfaatan teknologi telepon genggam di Indonesia terus 

meningkat. Sebagai media penyampaian informasi dan 

pelaporan pelenggaran ketertiban dan keamanan baik yang 

dilakukan oleh masyarakat itu sendiri ataupun oleh oknum 

aparatur negara dalam hal ini termasuk oknum kepolisian oleh 

masyarakat kepada Polisi diharapkan dapat meminimalisir 

pelanggaran, ketertiban dan tindak kejahatan di lingkungan 

masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi E-

Complaint untuk memberikan informasi maupun melaporkan 

pelanggaran ketertiban maupun tindak kriminal yang 
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dilakukan oleh masyarakat dan oknum aparatur negara 

menggunakan gambar serta lokasi kejadian (TKP). 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang berkaitan dengan penyampaian informasi 

atau pelaporan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. [4] 

Mengambil tema tentang pemanfaatan aplikasi M-Police 

sebagai media interaksi antara masyarakat dengan pemerintah 

dalam hal ini adalah pihak kepolisian di Irak. Tujuan peneliti 

membangun M-Police adalah agar masyarakat bisa 

memberikan laporan atau informasi secara cepat kepada pihak 

kepolisian apabila terdapat kendaraan yang mencurigakan 

dengan cara mengambil gambar dan membuat laporan pada 

aplikasi dan mengirim kepada pihak kepolisian untuk 

ditindaklanjuti. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh [5]. Peneliti 

membangun aplikasi komplain berbasis web kepada 

pemerintah dengan memanfaatkan GPS untuk menujukan 

lokasi fasilitas yang dilaporkan dan mengunggah gambar 

fasiltas umum yang diambil sebelumnya dan dikirim ke server 

pusat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [6], Peneliti 

membangun aplikasi pelaporan sebagai pencegahan tindak 

kejahatan berbasis mobile dengan metode user memberikan 

laporan menggunakan teks. Terdapat fitur untuk melihat 

informasi kejahatan yang pernah dilaporkan, pelaporan tindak 

kriminal, pencarian orang hilang, kontak polisi dan informasi 

lokasi yang harus dihindari oleh masyarakat terkait dengan 

rawan kejahatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh [7]. Peneliti membangun 

aplikasi berbasis mobile untuk menyampaikan titik kordinat 

kejadian seperti kecelakaan, perampokan dan aksi teroris yang 

mungkin di temui oleh user. API Google Map digunakan 

untuk mengirimkan longitude dan latitude tempat kejadian dan 

Location Based System (LBS) digunakan untuk mencari lokasi 

kantor polisi yang terdekat dengan tempat kejadian perkara. 

Sistem Back end menampilkan peta dan lokasi setiap user 

yang mengirim informasi. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh [8]. Peneliti membangun aplikasi penyampaian informasi 

terkait dengan bencana alam. Aplikasi dilengkapi dengan 

pengiriman lokasi dengan cara memilih dan menandai area 

bencana menggunakan API Google Map, mengunggah gambar 

dan memberikan laporan berupa teks untuk dikirim ke pihak 

yang berwenang.  

 

III. PENGGUNAAN TEKNOLOGI 

A. GPS 

Teknologi Global Positioning System (GPS) menjadi 

salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk penandaan 

lokasi menggunakan satelit. [9] mengatakan Peluncuran 

Low-Earth orbit Satellite dengan nama Spunik 1 oleh Uni 

Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957 menjadi salah satu 

penanda lahirnya teknologi GPS. Peneliti mempelajari 

bagaimana melacak dan menandai posisi satelit dengan 

menggunakan gelombang radio. 4 satelit pertama 

NAVSTAR GPS yang diluncurkan pada tahun 1978 

membawa pengaruh besar terhadap penentuan lokasi di 

permukaan bumi dengan menggunakan satelit berdasarkan 

latitude, longitude dan altitude. E-Complaint 

menggunakan teknologi GPS supaya user bisa dengan 

mudah menandai lokasi TKP atau suatu kejadian kepada 

pihak kepolisian. 

 

B. API Google Map Android 

Application Programming Interface (API) Google Map 

Android merupakan layanan mapping lokasi milik Google 

Inc. yang menyediakan peta lokasi dan citra satelit dari 

setiap wilayah di dunia. API Google Map Android 

memungkinkan pengembang untuk menanamkan peta ke 

dalam aplikasi yang di bangun  menggunakan sistem 

operasi Android [10]. 

Aplikasi E-Complaint menggunakan API Google Map 

Android untuk menunjukan tempat kejadian perkara 

setalah ditandai dengan menggunakan GPS oleh user 

sehingga pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti 

dengan mudah. 

 

C. API Google Cloud Messaging 

Google Cloud Messaging merupakan layanan gratis 

yang memungkinkan pengembang untuk berkirim pesan 

antara server dan aplikasi user ataupun sebaliknya.  

Layanan ini memudahkan developer untuk membangun 

aplikasi menggunakan fitur obrolan dan notifikasi antar 

platform sistem operasi seperti Andorid, iOS, dan Chrome 

[11]. 

API Google Cloud Messaging pada E-Complaint 

digunakan pada fitur obrolan dimana user bisa 

berkomunikasi langsung dengan admin menggunakan fitur 

chat. Admin akan menerima notifikasi dari setiap user 

yang membuat obrolan sehingga admin dapat segera 

memberikan tanggapan dari setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh user.  

IV. ARSITEKTUR APLIKASI E-COMPLAINT 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai arsitektur dari 

aplikasi E-Complaint. Aplikasi di bangun untuk telepon 

genggam dengan sistem operasi Android yang memiliki fitur 

GPS untuk menandai lokasi, API Google Map digunakan 

untuk menunjukan lokasi yang di berikan oleh pelapor atau 

user kepada pihak kepolisian dan API Google Cloud 

Messaging digunakan untuk fitur obrolan langsung antara user 

dengan admin menggunakan chat dan notifikasi. Secara jelas 

alur proses E-Complaint ditunjukan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Alur Proses Aplikasi E-Complaint 

 

Pemodelan Cilent Server digunakan dimana user 

menggunakan aplikasi pada telepon genggam untuk membuat 

informasi dan laporan baik yang bersifat pubik ataupun privat 

dengan mengambil dan mengunggah gambar, menunjukan 

lokasi kejadian menggunakan GPS dan menambahkan 

keterangan informasi atau laporan berupa teks, informasi yang 

dikirim oleh user akan di simpan pada server database. Admin 

mendapatkan notifikasi informasi atau laporan user pada 

aplikasi back end berbasis Dekstop. Admin menindaklanjuti 

informasi atau laporan kepada kesatuan atau bagian pada 

kepolisian yang memiliki wewenang untuk menangani laporan 

yang bersifat perlu untuk dilakukan tindak lanjut. Masing – 

masing anggota kepolisian juga dapat memantau melalui 

aplikasi E-Complaint yang terinstal pada telepon genggam tiap 

informasi ataupun laporan dari masyarakat melalui aplikasi E-

Complaint. User juga bisa berkomunikasi langsung dengan 

admin menggunakan fitur chat atau obrolan. Arsitektur 

jaringan aplikasi E-Complaint ditunjukan pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Arsitektur E-Complaint secara umum  

V. PEMBAHASAN 

Pada aplikasi E-Complaint terdapat dua aplikasi yang di 

bangun, yaitu aplikasi pada sisi user dan admin. Aplikasi pada 

user berbasis Android sedangkan pada sisi Admin berbasis 

desktop. Fitur pada sisi user dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Logo dan Fitur pada Android user 

 

A. Fitur Pada sisi User 

 Fitur Pelaporan 

Terdapat notifikasi awal agar user mengaktifkan 

fitur GPS pada telepon genggam ketika akan 

membuat laporan, baik pada menu Laporkan 

Informasi dan Laporkan Pelanggaran Polisi. 

Notifikasi hanya tampil apabila user belum 

mengaktifkan fitur GPS. Saat user mengaktifkan fitur 

GPS, dibutuhkan proses beberapa waktu bergantung 

dengan kekuatan koneksi jaringan internet yang 

digunakan untuk mengakses layanan penandaan 

lokasi berbasis GPS. Penjelasan dapat dilihat pada 

gambar 5. Setiap laporan yang diberikan oleh user 

lain dapat dilihat posisi lokasinya menggunakan 

Google Map. Admin dapat mengetahui lokasi 

kejadian yang dilaporkan oleh user sehingga admin 

dapat menentukan Polsek atau anggota yang terdekat 

dengan kejadian untuk melakukan tindakan apabila 

diperlukan. Fitur unggah foto yang bisa didapatkan 

dari mengambil gambar secara langsung atau 

mengunggah foto yang telah tersimpan pada memori 

sebelumnya sebagai bukti pelanggaran atau situasi 

lokasi yang akan dilaporkan. 
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(a)                                        (b) 

) 
Gambar 5. (a) Notifikasi untuk mengaktifkan GPS (b) lokasi yang dilaporkan 

oleh user 

 

User bisa membuat deskripsi singkat tentang hal 

yang ingin dilaporkan serta dapat memilih sifat dari 

laporan apakah laporan bersifat rahasia atau boleh 

diakses oleh publik. Apabila user memilih boleh 

diakses publik maka laporan akan tampil di beranda 

dan user lain dapat memberikan dukungan dengan 

memilih tombol dukungan ataupun memberikan 

komentar pada laporan yang diunggah oleh user lain. 

Admin juga bisa menanggapi setiap laporan dengan 

memberikan komentar terkait pelaporan yang 

diberikan oleh user jika memang dibutuhkan 

tanggapan dari admin. Laporan bersifat penting yang 

menyebabkan user tidak sempat untuk membuat 

laporan dalam bentuk berbagi lokasi maupun unggah 

foto dapat dilakukan oleh user dengan fitur obrolan. 

User langsung dapat menyampaikan laporannya 

dalam bentuk pesan teks. Admin akan mendapat 

notifikasi dan dapat segera membalas laporan dengan 

segera. 

 Fitur Pelapor Terbanyak 

Pada aplikasi terdapat fitur pelapor terbanyak 

dimana publik bisa mengetahui siapa saja user yang 

sering berpartisipasi memberikan laporan dan dapat 

dilihat dalam bentuk ranking terbanyak. 

 Fitur Pemberitahuan 

Fitur ini menudukung admin untuk mengirim 

pesan broadcast kepada seluruh pengguna aplikasi. 

 

B. Fitur Pada sisi Admin 

Admin dapat mengedit data user dan menghapus 

user yang telah terdaftar pada aplikasi E-Complaint. 

Setiap laporan yang masuk dapat segera ditindak 

lanjuti oleh admin dengan menanggapi laporan dan 

melihat lokasi kejadian yang selanjutnya menugaskan 

Polisi di Polsek terdekat untuk menindaklanjuti 

laporan seperti yang terlihat pada gambar 6. Admin 

juga dapat mengetahui total laporan, jumlah 

pengguna, detail laporan, zoom foto hasil laporan, 

memberikan notifikasi kepada user ataupun 

broadcast, dan merespon setiap laporan ataupun 

obrolan dengan cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Menu Tindak lanjut laporan pada sisi admin 

VI. KESIMPULAN 

Hasil penelitian dapat disimpulkan telah dirancang aplikasi 

E-Complaint untuk memberikan informasi maupun 

melaporkan pelanggaran ketertiban maupun tindak kriminal 

yang dilakukan oleh masyarakat dan oknum aparatur negara 

menggunakan gambar serta lokasi kejadian (TKP) 

menggunakan GPS, melihat lokasi kejadian menggunakan API 

Google map dan obrolan antara user dengan admin secara 

langsung menggunakan API Google Cloud Messaging. 

E–Complaint memudahkan masyarakat untuk memberikan 

laporan kepada pihak Kepolisian dengan cepat disertai dengan 

foto kejadian, posisi lokasi, informasi berupa teks yang juga 

dapat di dukung dan di komentari oleh admin ataupun user 

lainnya. Admin dari Kepolisian dapat segera menindak lanjuti 

laporan dengan memberikan komentar, menjawab obrolan 

user, melihat foto kejadian, mengecek posisi kejadian dan 

mengnstruksikan kepada anggota kepolisian yang berada 

dekat dari lokasi kejadian untuk segera merespon laporan yang 

ada. 

 

 

REFERENSI 

 A.H. Maslow, a Dynamic Theory of Human Motivation, Cleveland, 

OH, US: Howard Allen Publishers, 1958, pp. 26-47. 

[2]  Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Statistik Kriminal 2015, 

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia, 2015. 

[3] Nuh, Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung:Pusaka Setia, hal. 

144. 2011. 

[4]  Ahmed Ghazi Hameed, and Ban Salman Shukur, Utilizing Mobile 

Applications as a Channel of Interaction between the Citizens and the 

Government: Design M-Police in Iraq, e-Technologies and network for 

Development (ICeND), 2014 Third National Confrences on, IEEE, 

2014, pages 1 – 7. 

 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   285 

Penggunaan Metode Pemrograman 

Berorientasi Objek Dalam Sistem Informasi 

Akademik Pada SMP Negeri 1 Pengadegan 
 

Jeffri Prayitno1, Bangkit Saputra2, Irfan Santiko3 
1,2,3Program Studi Sistem Informasi 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AMIKOM Purwokerto 

Jl. LetJend. Pol. Sumarto Watumas Purwokerto (Depan SPN Purwokerto) 

Telp. (0281) 623321 Email : prayitnojeffry@gmail.com1, irfan.santiko@amikompurwokerto.ac.id3 
 

 
Abstrak—Penelitian ini berjudul Penggunaan Metode 

Pemrograman Berorientasi Objek Pada Sistem Informasi 

Akademik Sekolah Menengah Pertama. Dengan latar belakang 

adanya masalah pengolahan nilai menggunakan kurikulum 2013 

pada SMP Negeri 1 Pengadegan belum optimal jika dilakukan 

secara manual tanpa adanya bantuan sistem informasi. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu membuat aplikasi untuk mempermudah 

pengolahan nilai untuk nantinya menjadi raport sesuai harapan 

dari kurikulum yang diterapkan. Serta dimaksudkan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan metode pemrograman 

berorientasi objek pada sistem informasi akademik. Sedangkan 

teknis pelaksanaan akan dilakukan adalah diawali dari 

wawancara untuk mengetahui atribut dan kriteria yang 

dibutuhkan dalam perancangan sistem informasi akademik, 

selanjutnya dilakukan perancangan dan pembuatan sistem 

informasi. Selanjutnya mengamati hasil pembuatan sistem 

informasi dengan wawaancara dan kuesioner. Berikutnya 

dilakukan analisis penilaian atas ketercapaian atas harapan dari 

pembuatan sistem informasi akademik. 

Kata Kunci— pemrograman berorientasi objek, sistem 

informasi akademik, kurikulum 2013 

I. PENDAHULUAN 

Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi 
setiap perusahaan terutama dalam menjalankan segala aspek 
aktivitas organisasi [1]. Saat ini teknologi informasi menjadi 
faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Demikian 
juga halnya dengan dunia pendidikan yang dalam 
perkembangannya sekarang membutuhkan penanganan yang 
serius dalam hal pelayanan kepada pengguna jasa pendidikan.  

Sistem informasi akademik merupakan sarana penting 
dalam setiap program pendidikan, pengajaran dan penelitian 
bagi setiap lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hal 
tersebut terlihat pada setiap semester dilakukan proses 
penilaian UTS maupun UAS. Selain itu, nilai ulangan harian 
dan nilai perilaku berpengaruh juga terhadap nilai akhir siswa.  

Penggunaan metode berorientasi objek dalam 
pembangunan sistem informasi, memiliki alasan secara ilmiah 
yaitu jika dibandingan dengan pemrograman terstruktur, 
memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan 
memudahkan memahami desain dan mengurangi resiko 
pelaksanaan proyek. Selain itu, metode ini juga 
memungkinkan adanya perubahan dan kepercayaan diri yang 
tinggi terhadap kebenaran software yang membantu untuk 

mengurangi resiko pada pembangunan sistem yang kompleks. 
Oleh karenanya, penggunaan metode pendekatan berorientasi 
objek pada pembangunan sistem informasi akademik 
dimungkinkan untuk mudah dikembangkan maupun 
dimanipulasi untuk diterapkan pada sekolah lainnya dengan 
gaya dan aturan yang berbeda.  

Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas pada 
penelitian ini adalah diantaranya terkait bagaimana merancang 
dan membangun sistem informasi akademik ini dengan 
menggunakan metode berorientasi objek. Selanjutnya mencari 
tahu apakah sistem ini mampu mempermudah pengguna 
dalam menyelesaikan masalah akademik dan menjamin 
keakuratan data. Serta, bagaimana sistem memberi informasi 
yang tepat mengenai data siswa, nilai siswa dan laporannya. 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian yang dilakukan 
lebih terfokus pada inti masalah yang terjadi, berikut batasan 
masalah yang ada pada penelitian ini :  

1. Pengimplementasian sistemnya sebatas pada tahap 
localhost saja tidak sampai pada tahap jaringan 
komputer. 

2. Sistem yang dihasilkan tidak memanajemen semua 
bagian akademik pada sekolah, namun sebatas 
pengolahan nilai siswa.  

3. Laporan atau informasi yang dihasilkan berupa data 
siswa per kelas, data guru, buku leger nilai dan raport 
siswa.  

Penelitian ini memiliki tujuan yang mampu mengatasi 
masalah-masalah yang ada, tujuan tersebut adalah sebagai 
berikut.  

1. Menerapkan metode pendekatan berorientasi objek 
untuk merancang dan membangun Sistem Informasi 
Akademik pada SMP Negeri 1 Pengadegan. 

2. Sistem mudah digunakan untuk mengolah data nilai 
siswa dan tidak memakan waktu yang lama apabila 
dibandingkan dengan sistem terdahulu.  

3. Sistem mampu memberikan informasi nilai data siswa, 
data guru, buku leger sesuai dengan inputan, dan 
rapor siswa sesuai dengan kurikulum 2013.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Informasi  

Menurut John W.Satzingeret aldalam bukunya 

“System Analysis & Design in Changging World 5th 

edition ” menerangkan bahwa sistem adalah kumpulan 

dari komponen yang berhubungan yang memiliki fungsi 

bersama untuk mendapatkan beberapa hasil dan Sistem 

Informasi adalah koleksi dari komponen yang 

berhubungan yang mengumpukan proses, penyimpanan, 

dan menghasilkan informasi sebagai keluaran yang 

dibutuhkan untuk melengkapi pekerjaan bisnis [5].  

B. Sistem Informasi Akademik  

Sistem informasi akademik adalah perangkat lunak 

yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata 

administrasi yang berhubungan dengan kegiatan 

akademis [6]. Dengan penggunaan perangkat lunak 

seperti pada penelitian ini diharapkan kegiatan 

administrasi akademis dapat dikelola dengan baik dan 

informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan 

mudah dan cepat.  

C. Pemrograman Berorientasi Objek  

Pemrograman berorientasi objek atau sering juga 

disebut dengan OOP (ObjectOriented Programming), 

merupakan paradigma baru dalam pengembangan 

sistem/perangakat lunak. Tidak seperti pendahulunya, 

yaitu pemrograman dengan teknik terstruktur yang sering 

mengalami kegagalan dalam hal sistem yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Saat ini 

banyak sekali bahasa pemrograman berorientasi objek 

seperti C++, C#, Java, Visual Basic.NET, Visual 

C++.NET dan sebagainya [7].  

III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian 
Terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang dikerjakan 
dengan maksud untuk menerapkan, menguji, dan 
mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapakan dalam 
pemecahan permasalahan praktis. Penelitian terapan dapat 
diartikan sebagai penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan 
terus menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk 
digunakan dengan segera untuk keperluan tertentu [12]. 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pengadegan 
yang beralamatkan di Jl. Raya Pengadegan-Tegalpingen, 
Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data, merupakan tahap awal dari 

metode penelitian yang penulis lakukan. Untuk mencapai 

tujuan dari penelitian yang nantinya akan berakhir pada 

penerapan Sistem Informasi Akademik pada SMP Negeri 1 

Pengadegan menggunakan Metode Object oriented 

programming, maka penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, diantaranya adalah :  

1. Observasi (Survei)  

2. Interview (Wawancara)  

3. Dokumentasi  

D. Sumber Data 

 Dengan metode yang telah diterangkan diatas maka dapat 
dapat diketahui sumber-sumber data yang didapatkan, Sumber 
data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

E. Metode Pengembangan Sistem 

Menurut McLeod dan Chell dalam Yulianto [4] dalam 

bukunya yang berjudul ” Sistem informasi Manajemen ” 

Prototipe adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang 

memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna, 

bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah 

selesai. Proses pembuatan prototipe ini disebut Prototyping, 

dasar pemikiranya adalah membuat prototipe secepat 

mungkin, bahkan dalam waktu semalam, lalu memperoleh 

umpan balik dari pengguna yang akan memungkinkan 

prototipe tersebut diperbaiki kembali dengan cepat.  

 

 
Gambar 1. Pembuatan Prototipe Evolusioner 

 

Dari gambar diatas diketahui bahwa penggunaan prototipe 

merupakan proses pembuatan sistem dengan menggunakan 

prototipe yang sudah disetujui oleh pengguna dimana semua 

yang dibutuhkan oleh pengguna sudah dituangkan dalam 

sebuah sistem yang nantinya siap untuk digunaan. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi kebutuhan (Data)  

1.  Kebutuhan Masukan  

Merupakan masukan atau input yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam sistem, antara lain: 
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a. Data Pengguna Sistem  

b. Data Siswa  

c. Data Guru  

d. Data Pengguna  

e. Data Nilai  

f. Data Kelas (rombongan belajar)  

g. Data Mata Pelajaran  

2.  Kebutuhan Proses  

Pada sistem yang dibangun ini terdiri dari beberapa proses-

proses, diantaranya: 

a. Proses Penilaian  

b. Proses Pendataan Kelas  

3.  Kebutuhan Keluaran  

Keluaran utama dari sistem yang dibutuhkan berupa 

lembaran laporan, adapun laporan tersebut diantaranya 

adalah: 

a. Laporan Data Siswa  

b. Laporan Data Guru  

c. Laporan Data Leger  

d. Laporan Data Buku Raport  

4.  Kebutuhan Antarmuka  

a. Antarmuka Login Aplikasi  

b. Antarmuka Menu Aplikasi  

c. Antarmuka Proses Penilaian  

d. Antarmuka Laporan  

 

B. Membangun Prototyping  

Membangun prototyping dengan membuat perancangan 

sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan 

(misalnya dengan membuat input dan format (output). Dalam 

penelitian ini penulis akan menjelaskan secara lebih 

mendetail, seperti pada perancangan dan pengkodean sebagai 

berikut.  

1. Perancangan Konseptual  

a) Diagram Aktivitas (Activity Diagram)  

 
Gambar 2. Diagram aktivitas penilaian kurikulum 2013 

 

Pada gambar aktivitas penilaian kurikulum 2013 diatas, dapat 

diketahui dapat diketahui bahwa ada tiga jenis pengguna 

sistem, yaitu admin, operator dan kepala sekolah. Hak akses 

masing-masing pengguna adalah berbeda. Admin merupakan 

pemilik hak akses tertinggi, ia dapat melakukan semua 

perintah dalam sistem termasuk mengelola data pengguna. 

Operator adalah bertugas menginputkan nilai, mengisi data 

guru dan siswa. Sedangkan kepala sekolah bertugas 

memeriksa dan memvalidasi data nilai yang telah diinputkan 

oleh operator sebelum nantinya dicetak menjadi data buku 

leger dan raport. 

b) Diagram Use Case  

 

Gambar 3. Diagram Use Case Sistem Informasi Akademik 

 

Seperti yang digambarkan pada skenario dalam diagram 

aktivitas maka dapat dilihat bahwa pada sistem ini memiliki 3 

Aktor yaitu admin, operator dan juga kepala sekolah. Dimana 

admin dapat mengakses semua opsi yang disediakan, 

sedangkan operator bertugas menginput dan kemudian kepala 

sekolah memvalidasi data yang telah diinput. Bisa dilihat 

bahwa aktor-aktor tersebut memiliki kegiatan-kegiatan 

tersendiri yang saling berkaitan. 

2. Perancangan Basis Data  

Perancangan basis data merupakan hal yang utama dalam 

pembuatan sistem pada penelitian ini. Adapun secara 

struktural, salah satu tabel yang digunakan sebagai berikut.  
 

 

TABEL II. TABEL PENGGUNA 
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Pada tabel akan dijabarkan tentang field yang harus diisi, 

tipe dari field tersebut, dan lebar dari karakter tersebut. 

Masing-masing tabel memiliki peran yang berbeda, dimana 

nantinya akan direlasikan dengan tabel lainnya, sehingga 

tercipta relasi antar tabel yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

3. Perancangan Antar Muka  

a) Rancangan Form Login  

 

Gambar 4. Rancangan Form Login 

4. Pengkodean sistem  

1) Implementasi Coding  

Pada tahap ini penulis melakukan tahap pengkodean 

terhadap hasil rancangan yang sudah didefinisikan 

sebelumnya untuk dijadikan sebagai sebuah sistem 

informasi.  

 

2) Implementasi Antarmuka  

a) Form Login  

 

Gambar 5.  Form Login 

C. Menguji Sistem  

Dalam melakukan pengujian suatu sistem hendaklah 
dilakukan dengan detail dan teliti agar hasil pengujian dapat 
mewakili suatu sistem yang real sehingga dapat diminimalisir 
kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sistem yang akan 
diterapkan, pengujian - pengujian yang akan dilakukan 

diperlukan rencana-rencana yang perlu disiapkan, adapun 
rencana pengujian sistem informasi akademik yang akan 
diimplementasikan dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL II. RENCANA PENGUJIAN 

 

Sebagaimana tabel diatas dalam uji coba sistem tersebut, 

penulis baru melakukan uji coba blackbox. Uji coba blackbox 

dapat melakukan testing interface perangkat lunak yang 

bertujuan menunjukan fungsi perangkat lunak tentang cara 

beroperasi.  
 

D. UAT (User Aceptance Test)  

UAT (User Aceptance Test) dilakukan untuk mengkaji 

bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pengguna sistem. Sehingga sistem yang diuji dapat 

diterima oleh pengguna untuk diterapkan jika kebutuhan-

kebutuhan terpenuhi, namun jika sistem yang dibangun tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang sudah dirumuskan maka 

sistem ditolak dan perlu untuk diperbaiki kembali.  
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Gambar 6. Persentase hasil penilaian  

 

 

Gambar 7. Persentase hasil jawaban kelayakan 

Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 9 guru dan 
karyawan SMP Negeri 1 Pengadegan yang mencoba 
menggunakan aplikasi dapat disimpulkan bahwa mereka 
merasa puas dengan rata-rata 84% sistem sangat baik, 14% 
merasa sistem baik, dan 2% cukup, dan sisanya 0% kurang, 
seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.40. Selain itu 100% 
atau seluruh responden menjawab ya dari 2 pertanyaan yang 
diajukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun 
mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. 

Berdasarkan hasil penilaian dari sistem yang dibangun oleh 
pengguna, maka dapat diambil kesimpulan penerimaan sistem 
yang telah diuji dan disetujui oleh pengguna dan tentunya 
dengan mengetahui kepala SMP Negeri 1 Pengadegan, selaku 
penanggung jawab proyek dari pihak stakeholder. 

V. KESIMPULAN 

Telah berhasil dianalisis, dirancang dan dibangun suatu 

sistem informasi akademik menggunakan metode berorientasi 

objek pada SMP Negeri 1 Pengadegan Kabupaten 

Purbalingga. Sistem ini dapat mengatasi masalah-masalah 

yang sebelumnya ada yaitu dalam pengolahan data-data 

penilaian serta dapat membantu petugas dalam membuat 

laporan-laporan yang dibutuhkan seperti data siswa per kelas, 

laporan data guru, laporan leger nilai dan laporan raport siswa. 

Kesalahan pencatatan dan perhitungan yang sebelumnya 

sering terjadi dengan sistem ini dapat diminimalisir, tidak ada 

lagi pengulangan dalam penginputan data karena data-data 

sudah tersimpan dalam database dan keterlambatan 

penyusunan laporan tidak terjadi lagi karena data langsung 

diolah komputerisasi sehingga akan lebih menghemat biaya 

dan tenaga untuk proses penilaian. 
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Abstrak - Dalam penelitian ini dikembangkan sebuah sistem yang 

memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi suatu 

ruangan dengan mengendalikan robot berkamera webcam 

melalui komputer yang terhubung dengan internet. Untuk 

meningkatkan flexibilitas pergerakan webcam, maka pengguna 

diberi kebebasan dalam mengatur sudut pandang dari webcam 

melalui kontrol dari halaman web. Sistem ini dikembangkan 

dengan menggunakan bahasa PHP, HTML dan Java Script 

sebagai pemrograman web serta bahasa C++ sebagai 

pemrograman device. Penulis melakukan pengamatan dan 

analisis terhadap sistem kendali jarak jauh dari hasil beberapa 

penelitian-penelitian terdahulu. Kelemahan-kelemahan yang ada 

dijadikan dasar untuk membuat system pengendalian jarak jauh 

yang lebih baik dan sempurna dengan menggunakan metode 

eksperimen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem 

dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan pembuatannya 

untuk memungkinkan pengguna mengendalikan sistem dengan 

menggunakan halaman web yang diakses melalui komputer atau 

media lain yang terhubung dengan jaringan internet. 

 

Kata kunci : robot berkamera, PHP, HTML, Java Script, C++ 

I.  PENDAHULUAN 

Dalam dunia Teknologi Informasi segala upaya dilakukan 
dengan membuat berbagai macam eksperimen, untuk 
membuat suatu sistem yang baru dan semakin mempermudah 
kerja sistem tersebut. Diantaranya adalah dibidang sistem 
pengendali jarak jauh terhadap suatu peralatan. Sistem 
pengendali jarak jauh yang berkembang saat ini  adalah sistem 
kendali untuk rumah tangga, perkantoran, perkuliahan, 
industri dan juga sistem pengendalian pemantauan ruangan.  

Penelitian-penelitian terus dilakukan dengan tujuan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja suatu sistem produksi 
atau media produksi sebagai dampak positif ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Salah satu topik yang berkembang saat ini 
adalah robot dan image processing. Salah satunya adalah robot 
berbasis visual dengan umpan balik pose untuk melakukan 
penjejakan objek [1]. 

 

Robot dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas, 
khususnya di tempat berbahaya, untuk mengumpulkan data-

data yang diperlukan dan mengirimkannya kepada para 
pengguna yang terletak jauh dari tempat tersebut [2]. 

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan sebuah sistem 
untuk memudahkan monitoring sebuah ruangan yang dapat 
dipantau pada jarak dekat ataupun jarak jauh dengan cara 
membuat suatu sistem monitoring yang bekerja secara real 
time dengan memanfaatkan webcam.  

II. TINJUAN PUSTAKA 

Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan 
tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol 
manusia, ataupun menggunakan program yang telah 
didefinisikan terlebih dulu (kecerdasan buatan). Robot 
biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, 
pekerjaan yang berulang dan kotor. Namun belakangan ini 
robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan, 
dan alat pembantu rumah tangga, seperti robot humanoid 
Asimo dari Honda, robot penyedot debu, dan robot pemotong 
rumput[3]. 

Umumnya pada suatu robot sudah dipastikan terdapat 

komponen mikrokontroler yang berisi algoritma program 

untuk memberikan logika pendeteksian berupa tingkah laku 

dari robot tersebut baik berupa pergerakan mekanis maupun 

perubahan visual. Untuk melakukan pergerakan mekanis 

tersebut dibutuhkan suatu pemacu gerak seperti motor dan 

beberapa kombinasi roda gir[4]. 

Mikrokontroler digunakan sebagai penghubung antara 

server dengan berbagai komponen baik berupa kontrol 

penggerak roda ataupun pembacaan data dari berbagai sensor 

[5]. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perancangan Sistem 

Sistem pengendalian yang akan dirancang pada 
penelitian ini berbasis jaringan komputer sehingga untuk 
komponen dasarnya bisa ditentukan sebagai berikut : 

1. Pengendali sisi jauh menggunakan Personal 

Computer. Koneksi ke obyek yang dikendalikan 

dengan memakai perantara rangkaian antarmuka. 
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Komputer yang digunakan sebagai pengendali sisi 

jauh tidak memerlukan spesifikasi khusus selama 

sanggup menjalankan Server Application Program 

serta bisa mengidentifikasi rangkaian antarmuka. 
2. Pengendali lokal menggunakan Personal Computer. 

Komputer yang digunakan sebagai pengendali lokal 

juga tidak memerlukan spesifikasi khusus selama 

sanggup menjalankan Client Application Program. 

3. Media transmisi menggunakan jaringan komputer 

lokal. Pemakaian topologi tidak mempengaruhi sistem 

selama komputer pengendali sisi jauh sanggup 

merespon komputer pengendali lokal. 

 

Gambar rancangan cara kerja sistem serta obyek maka 

dapat dibuat blok rangkaian dasar sistem yang akan dibuat 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. Blok Ragkaian Dasar Sistem 

Untuk menjalankan motor DC diperlukan rangkaian 

antar muka sederhana yang terdiri dari 2 transistor, 2 relay 

dan beberapa komponen pembantu. Rangkaian ini 

dihubungkan dengan parallel port pada komputer server. 

Bagian input pada rangkaian ini menerima data bit dari 

parallel port berupa bit 1 atau 0, dimana bit itu 

diterjemahkan dengan masukan tegangan sebesar 5V untuk 

bit 1 dan 0V bila bit bernilai 0. Diagram blok kendali 

motor DC dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram Blok Kendali Motor DC 

B. Implementasi Sistem 

Implementasi dari hardware dibuat sesuai rancangan 
sebelumnya, terdiri dari Robot Penggerak Kamera dan 
Rangkaian Kontrol, Server. 

1. Robot Penggerak Kamera 

Secara umum hasil dari implementasi Robot 

Penggerak Kamera sesuai dengan rancangan yang 

telah dibuat dapat dilihat pada Gambar . Robot 

Penggerak Kamera yang terdiri dari dari webcam, 

motor DC, penyangga. Setiap komponen tersebut 

saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan 

rancangan.  

 
Gambar 3. Robot Penggerak Kamera 

 
2. Rangkaian Kontrol 

Bentuk fisik dari rangkaian kontrol yang dibuat sesuai 

dengan rancangan sebelumnya dapat dilihat pada 

Gambar 4. rangkaian kontrol yang terdiri dari dari 

rangkaian sakelar digital, rangkaian catu daya yang 

fungsi utamanya adalah sebagai driver motor DC. 

 

 

Gambar 4. Rangkaian Kontrol 

3. User Interface 

Secara garis besar user interface yang 

berupa halaman web terdiri dari  form, yaitu : 

 Form Login 

Sesuai dengan rancangan, form login akan 

ditampilkan terlebih dahulu sebelum user dapat 

mengakses halam utama. Tampilan form login 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 

 
 

 

 
 

Gambar 5. Form Login 

 Form Utama 

Dalam form utama terdapat beberapa menu 

pilihan yang bisa dipilih oleh user.Setelah user 

memasukkan username dan password dengan 

benar, maka selanjutnya akan ditampilkan 

form utama dari user interface. Tampilan 
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Form Utama dapat dilihat pada Gambar 6 

berikut: 
 

 Form Pengaturan User 

 Form Lihat Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Tampilan Form Utama 

 

 Form Pengaturan User 

Form ini berfungsi untuk mengubah username 

dan password dari user yang aktif. Tampilan 

Pengaturan user  dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Form Pengaturan User 

 

 Form Lihat Gambar 

Form ini berfungsi untuk menampilkan 

image hasil capture dari webcam. Semua image 

yang pernah dicapture semua akan ditampilkan 

pada halaman ini. Jenis tampilah image  ada 2 

macam, yaitu tampilan semua image dan 

tampilan perbesaran atau zoom dari image yang 

dipilih. Form Lihat Gambar dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 8. Form Lihat Gambar 

 

 Form Lihat Kamera dan Ubah Sudut Pandang 

Webcam. 

Form ini mempunyai 2 tampilan utama yaitu 

untuk melihat keadaan ruangan secara real time 

atau dengan menggunakan video streaming dan 

mengubah sudut pandang kamera dengan 

menekan tombol navigasi yang terdapat dalam 

form. Form Lihat Kamera dan Ubah Sudut 

Pandang dpat dilihat pada Gambar 9. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Form Lihat Gambar dan Ubah Sudut Pandang 

C. Pengujian Sistem 

Dikarenakan robot ini pengendalian utamanya 
melaluiinternet, maka untuk dapat mengontrol robot ini 
harus menggunakan laptop atau komputer yang memiliki 
koneksi dengan internet.  

Kemudian proses berikutnya pengujian gerakan robot, 
kamera dan lengan, data  gerakan robot dapat dilihat pada 
tabel 1 berikut. Dimana data yang dikirimkan berupa data 
biner 8 bit. 

 

 

 

SMAN 5 MAGELANG 
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Tabel 1. Data gerakan robot 

Data dalam biner Gerakan robot 

0000 0001 

0000 0010 

0000 0100 

0000 1000 

Atas 

Bawah 

Kiri 

Kanan 

 

IV. KESIMPULAN 

 
Sistem device yang telah dibuat dapat memungkinkan user 

untuk mengubah sudut pandang webcam  dengan mengontrol 
pergerakan webcam sekaligus mengokohkan posisi webcam 
sebagai media peletakannya. Sistem yang telah dibuat dapat 
menampilkan hasil capture webcam yang dapat diakses oleh 
user dengan media komputer atau media lainya yang 
terhubung dalam jaringan internet. 
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Abstrak- Makalah  ini menjelaskan tentang alat
pengontrol suhu air pada bak penetasan telur ikan gurame.
Alat ini terdiri dari rangkaian sensor LM35 dengan input
adalah suhu, serta rangkaian mikrokontroler Arduino
dengan LCD sebagai output yang menampilkan nilai suhu
dalam satuan derajat celcius. Pada proses penetasan telur
ikan gurame, diperlukan pengontrolan yang baik terhadap
beberapa parameter seperti suhu air. Pada suhu rendah,
bakteri peyebab penyakit berkembang. Dengan demikian,
nafsu makan ikan pun akan menurun drastis. Pada suhu air
yang hangat, selain ikan menjadi doyan makan, juga akan
membantu proses metabolism. Dari hasil pengujian, dapat
disimpulkan bahwa alat dapat bekerja dengan baik yang
ditandai dengan keberhasilan penetasan telur ikan gurame
yang lebih banyak dengan selisih 6 ekor yang menetas atau
12% dibandingkan dengan penentasan secara manual.

Kata kunci: Peltier, Heater, Gurame, Penetasan, suhu.

I. PENDAHULUAN

Dalam proses penetasan telur ikan gurame, diperlukan
pengontrolan yang baik terhadap beberapa parameter
seperti suhu air. Pada suhu rendah, bakteri peyebab
penyakit berkembang. Dengan demikian, nafsu makan
ikan pun akan menurun drastis. Pada suhu air yang hangat,
selain ikan menjadi doyan makan, juga akan membantu
proses metabolisme [1].

Telur-telur yang baru menetas (biasa disebut larva)
masih mempunyai cadangan makanan dalam tubuhnya
(kuning telur) sehingga tidak perlu diberikan pakan untuk
beberapa hari [2]. Cepat atau lambatnya laju penetasan
telur ikan gurame tergantung dari suhu. Suhu yang terlalu
tinggi dapat meningkatkan stress pada benih dan ikan.
Sementara suhu yang terlalu rendah dapat mempengaruhi
kemampuan organisme dalam mengikat oksigen sehingga
terhambat pertumbuhannya [3].

Selama ini proses pengaturan suhu air yang dilakukan
adalah secara manual, yaitu apabila suhu air pada bak
penetasan dirasa terlalu panas maka akan di tambahkan
dengan air baru yang lebih dingin, dan apabila air telalu
dingin, maka akan dilakukan hal yang sama tanpa di atur
tingkatan suhunya. Untuk itulah di perlukan suatu alat

otomatis yang dapat mengontrol suhu air pada bak
penetasan telur ikan gurame.

Untuk mengganti proses pengontrolan dan penggantian
air secara manual, maka muncul suatu ide untuk membuat
Sistem yang dirancang menggunakan Mikrokontroler
Arduino sebagai prosesornya. Kemudian pengukuran suhu
menggunakan sensor suhu LM35 yang akan mengukur
suhu pada bak penetasaan telur ikan gurame agar tetap
stabil. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi kenaikan
dan penurunan suhu serta melakukan pengontrolan
melalui sistem pemanas dan pendingin air. Perangkat yang
digunakan pada alat yang dirancang adalah heater sebagai
penghangat dan pendingin (penurun suhu) berupa peltier.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
Nino, MM et al (2014), melakukan penelitian tentang

bagaimana pengaruh penambahan elemen peltier terhadap
kemampuan menjaga temperatur penyimpanan vaksin
dengan berbahan dasar polivinil klorida (PVC) yang
memiliki konduktivitas panas yang rendah. Penelitian ini
menggunakan termokopel dan DAQ (data akuisisi) untuk
memonitor suhu perubahan vaksin yang telah dimasukkan
ke dalam tabung pembawa vaksin. Dari penelitian ini,
peneliti menemukan bahwa suhu vaksin dapat
dipertahankan dengan memberikan daya listrik 72 Watt
[4].

Tambunan, Walfred et al (2015), meneliti
memanfaatkan panas buangan menggunakan elemen
Peltier yang akan diubah menjadi energi listrik dan
diaplikasikan menjadi pembangkit daya termoelektrik.
Hasil pengujian menunjukan tegangan bergantung pada
perbedaan suhu antara sisi panas dan dingin. Dimana
tegangan yang dihasilkan berbanding lurus dengan
perbedaan suhu elements peltier, begitu juga dengan arus
dan daya yang dihasilkan. Penelitian tentang TEG ini
memiliki prospek yang cerah untuk masa depan sebagai
sumber energi listrik [5].

Sary, Ratna dan Mubarak, AZ (2012), membuat
lemari pendingin untuk penyimpanan kantong darah.
Salah satu cara umum untuk menjaga dan memelihara
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perubahan kimia dan struktur darah adalah untuk
menyimpannya dalam tempat penyimpanan yang memiliki
suhu antara 1-6 ° C. Lemari penyimpanan darah yang
sudah ada hari ini, menggunakan siklus kompresi uap
yang hanya cocok untuk penyimpanan kapasitas besar dan
tidak portabel jika ada permintaan darah di daerah
terpencil [6].

R. Umboh et al (2012), penelitian memanfaatkan efek
termoelektrik melalui elemen peltier dengan beberapa
komponen penunjang seperti heatsink dan kipas dalam
merekayasa sistem pendingin. Sistem pendingin tersebut
dapat digunakan untuk menjaga suhu suatu objek berada
di bawah suhu lingkungan. Untuk menunjang kerja sistem
pendingin diperlukan sistem-sistem tambahan seperti
termometer agar kita dapat mengetahui suhu sistem
pendingin dan menentukan suhu objek yang ingin kita
jaga melalui pengaturan setpoint suhu [7].

2.2  Landasan Teori
Kualitas dan kuantitas air yang cocok untuk

pertumbuhan larva di pendederan I adalah sebagai berikut:
• Suhu media air: 290C - 300C
• Nilai pH air: 6,5 – 7,5
• Nilai Oksigen terlarut: 3 – 5 mg / lt
• Ketinggian air: 30 cm – 50cm.
Telur gurame akan menetas dalam selang waktu 24-

48 jam tergantung suhu media penetasan [3].
 Peltier

Prinsip pendinginan Thermo-Electric ini ditemukan
pertama kali pada tahun 1834 oleh Jean Peltier, sehingga
hasil penemuannya ini sering disebut “Pendingin Peltier”
Apabila ada aliran arus listrik, maka akan disertai dengan
panas hasil dari arus tersebut (pemanasan Joule) [8].

Gambar 1. Bentuk Peltier (TEC)
(Sumber: www.vedcmalang.com)

 Heater
Cara kerja heater adalah menggunakan prinsip

termodinamika biasa, yaitu menggunakan panas lalu
dialirkan ke wilayah bertemperatur rendah agar menjadi
lebih hangat.

Gambar 2. Water Heater
(Sumber: http://www.heater.co.id)

 LM35
Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika

yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu
menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor
Suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian ini berupa
komponen elektronika yang diproduksi oleh National
Semiconductor.

Gambar 3. Sensor Suhu LM35
(sumber http:// elektronika-dasar.web.id)

 Arduino
Arduino UNO merupakan board Arduino revisi terbaru

yang merupakan penerus dari Arduino Duemilanove.
Yang membedakan antara arduino uno dan arduino
duemilanove yaitu tidak lagi digunakannya chip FTDI
(USB to Serial driver) dan sebagai gantinya menggunakan
Atmega8U2 yang diprogramkan untuk berfungsi sebagai
konverter USB-to-Serial.

Gambar 4. Arduino UNO
(sumber: http://arduino.cc: 2014)

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan menggunakan metode eksperimen
yang di kerjakan di Laboratorium Elektronika Digital
Perguruan Tinggi Teknokrat. Adapun tahapan yang
dilakukan sebagai berikut.

Gambar 5. Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam membuat penelitian
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data berupa data observasi yaitu
hasil pengamatan terhadap proses pengontrolan air
dalam bak penetasan dimana penggantian air
masih manual. Kajian pustaka mencari referensi
berkaitan dengan penelitian sebelumnya terutama
terhadap penggunaan Peltier yang dapat
digunakan untuk menurunkan suhu dan heater
untuk menaikan suhu.
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b. Melakukan analisis terhadap kebutuhan dalam
membuat alat otomatis untuk mengkondisikan
atau menjaga suhu air tetap berada pada kisaran
290C - 300C.

c. Dari analisis kebutuhan yang didapat, maka
dilakukan tahapan desain dan malakukan coding
terhadap perangkat yang menggunakan
mikrokontroler.

d. Tahapan terakhir adalah melakukan pengujian
terhadap perangkat yang telah di buat apakah
dapat berfungsi sesuai yang diharapkan.

Gambar 6. Blok  Diagram Rangkaian Pengontrol Suhu Air Pada Bak
Penetasan Telur Ikan Gurame.

Pada Gambar 6 perangkat yang dibuat untuk
mengontrol suhu air menggunakan sensor suhu, kemudian
suhu di atur antara 290C - 300C. apabila sensor mendeteksi
suhu air dibawah 290C, maka heater akan bekerja
menaikan suhu. Kemudian apabila suhu air diatas 300C
maka Peltier akan bekerja menurunkan suhu air. Display
LCD akan menampilkan secara realtime suhu air yang
terbaca oleh sensor suhu sehingga dapat dilihat oleh
pengguna.

IV. PEMBAHASAN

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-
komponen yang digunakan dalam penelitian. Rangkaian
catu daya memiliki keluaran arus  sebesar 12 volt sesuai
dengan yang dibutuhkan.

Gambar 7 Rangkaian Catu Daya 12 V

Kemudian LCD Display digunakan untuk
menampilkan suhu air yang didapat dari hasil pengukuran
oleh sensor suhu LM35.

Gambar 8. Liquid Crystal Display

Cara Kerja Alat:
1. Langkah pertama yang dilakukan ialah menghidupkan

alat pengukur suhu pada penetasan telur ikan gurame
yang memberikan tegangan keseluruh rangkaian.

2. Setelah rangkaian diberi tegangan, kemudian akan
menginisialisasi sensor dan mikrokontroler, LCD hidup
system telah aktif.

3. Kemudian cek data dari sensor, setelah itu data tersebut
diproses oleh mikrokontroler.

4. Hasil pengukuran suhu ditampilkan pada LCD 16 x 2.
5. Jika suhu air >= 30 º C maka pendingin air akan ON

dan heater OFF. Peltier dirangkai pada sebuah box
sebagai pendingin, cara kerjanya adalah air akan di
sedot dan masuk kedalam box peltier sehingga saat air
keluar akan dalam keadaan dingin/suhu turun.

6. Jika suhu air =< 29 º C maka heatter ON dan pendingin
air OFF.

7. Jika kondisi normal pada suhu antara 29 º C - 30 º C
maka pendingin air OFF dan heater OFF.

8. Sistem tersebut akan looping (mengulang) secara
otomatis.
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Gambar 9 Flowchart Cara Kerja Alat Keseluruhan

Gambar 10. Rangkaian Alat Keseluruhan

TABEL I. HASIL PENGUJIAN LM35

Suhu 1oC adalah mewakili tegangan 10mv pada output
sensor LM35, sedangkan untuk konversi analog ke digital
yaitu menggunakan fungsi ADC 10bit yaitu dengan nilai
maksimal 1024 (desimal) denga tegangan refrensi Vref =
5V. Berikut adalah persamaan konversi ADC 10bit yaitu
ADC=(1024*Vin)/Vref, Vref adalah tegangan referensi
yaitu 5V dan Vin adalah tegangan output pada sensor
LM35. Untuk konversi dari ADC ke suhu dilakukan
kalibrasi, nilai yang di gunakan sebagai kalibrasi yaitu
pada saat thermometer 32oC dan nilai ADC = 62
kemudian membagi nilai ADC dengan suhu yaitu
62/32=1.9, hasil bagi inilah yang di gunakan untuk
mengkalibrasi hasil nilai ADC selanjutnya  sehingga di
dapatkan hasil konversi ADC ke suhu

Pengujian Penetasan:
Uji coba dilakukan terhadap 50 benih telur ikan

gurame sebanyak 2 kali. 1 kali tanpa alat dan 1 kali
menggunakan alat. Hasil pengamatan penetasan telur ikan
gurame secara manual sebanyak 1 kali penetasan selama 2
hari (1 kali penetasan adalah 2 hari), atau 2 X 24 jam
adalah masa penetasan telur, dan pada hari berikutnya
adalah masa pemisahan telur yang tidak menetas. Pada
penetasan telur ikan gurame kedalam air yang digunakan
antara 10 – 15 cm, dengan diameter penaburan telur ikan
adalah 4-5 telur tiap cm2 pada bak penetasan, ini
dilakukan untuk ruang gerak benih ikan setelah menetas.

Gambar 11. Pengujian Penetasan Secara Manual

TABEL II. HASIL PENETASAN SECARA MANUAL
(TANPA ALAT)

Pengujian dengan 50 telur ikan gurame
Telur menetas Telur tidak

meneta

s

Normal Cacat Mati 11 telur

(22%)
36 ekor 1 ekor 2 ekor
92,30% 2,56 5,12

Jumlah Telur Menetas 39 ekor
(78
%)

Box
Peltier

Water
Heater
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Setelah melakukan penetasan secara manual,
selanjutnya pengujian penentasan telur ikan gurame
menggunakan alat. Berikut ini pada tabel 2 adalah
persentase hasil penetasan telur ikan gurame secara
otomatis menggunakan Alat Pengatur Suhu pada
penetasan telur ikan gurame sebanyak 1 kali penetasan
selama 2 hari (waktu penetasan adalah selama 2 hari dan
satu hari berikutnya masa pemisahan telur yang tidak
menetas).

TABEL III. HASIL PENETASAN MENGGUNAKAN
ALAT

Pengujian dengan 50 telur ikan gurame
Telur menetas Telur

tidak
menet

as
Normal Cacat Mati 5 telur

(10%)44 ekor 1 ekor 0 ekor
97,77% 2,55% 0%

Jumlah Telur Menetas 45 ekor
(90
%)

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian terhadap penetasan 50
telur ikan gurame yang dilakukan sebanyak dua kali yang
masing-masing menggunakan metode manual
(penggantian air) dan otomatis (menggunakan alat)
didapatkan hasil yaitu:
1. Penetasan dengan cara manual, dari 50 telur ikan

gurame yang menetas sebanyak 39 ekor dengan
persentase 78%,

2. Penetasan menggunakan alat, dari 50 telur ikan
gurame yang menetas sebanyak 45 ekor dengan
persentase 90%.
Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa alat

dapat bekerja dengan baik yang ditandai dengan
keberhasilan penetasan telur ikan gurame yang lebih
banyak dengan selisih 6 ekor yang menetas atau 12%
dibandingkan dengan penentasan secara manual.
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Abstrak—Penurunan sejumlah energi yang diperlukan pada 

suatu proses atau sistem dapat membantu menurunkan 

permintaan kebutuhan energi secara global dan juga membantu 

lingkungan karena mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. 

Pompa sentrifugal digunakan pada perusahaan air minum untuk 

proses pengolahan dan pendistribusian air ke konsumen.   

Variable frequency drive menawarkan kontrol secara cerdas 

untuk pompa sentrifugal tersebut, yang dapat menghemat energi 

listrik yang perlukan dalam pengoperasiannya. 

Kata kunci—variable frequency drive, pompa sentrifugal, 

penghematan energi 

I.  PENDAHULUAN 

Suatu bagian terbesar dari daya listrik pada sebuah 
pembangkit dikonsumsi oleh penggerak listrik. Pompa 
digunakan secara luas pada industri untuk proses pendinginan 
dan pelayanan lubrikasi, mentransfer fluida untuk suatu 
proses, dan untuk menyediakan gaya gerak dalam sistem 
hidrolik. Sistem perpompaan sebanyak hampir 20% dari 
kebutuhan energi listrik dunia dan antara 25-50% dari energi 
yang digunakan dalam operasi industri [1]. Pompa memiliki 
dua kegunaan utama: memindahkan cairan dari satu tempat 
ketempat yang lainnya (misalnya air dari aquifer bawah tanah 
ketangki penyimpanan air), dan mensirkulasikan cairan sekitar 
sistim (misalnya air pendingin atau pelumas yang melewati 
mesin-mesin dan peralatan) [2]. Pompa submersible 
merupakan pompa efisien yang prinsip kerjanya sama dengan 
pompa sentrifugal, dimana impeler yang berputar mengubah 
energi kinetik menjadi tekanan atau kecepatan yang 
diperlukan untuk memompa fluida. Variable frequency drive 
(VFD) menawarkan respon yang sangat baik pada sistem 
pemompaan. Penurunan flow atau aliran dengan VFD, daya 
yang dihabiskan motor sangat berkurang. Sehingga sejumlah 
daya yang signifikan dapat dihemat dengan bantuan VFD [1]. 

II. DASAR TEORI 

A. Variable Frequency Drive 

Di industri, variable frequency drive (VFD) biasa 
dihubungkan dengan inverter. Pengontrol kecepatan ini  juga 
dikenal dengan nama lain seperti, variable speed drive (VSD), 
adjustable speed drive (ASD), dan variable voltage variable 
frequency drive (VVVF) [3]. VFD adalah peralatan yang 

digunakan untuk memvariasikan kecepatan dari motor induksi 
3-phasa. Dia bekerja mengatur frekuensi dari suplai daya ke 
motor.  

Kecepatan motor induksi berbanding langsung dengan 
frekuensi suplai. Sehingga perubahan frekuensi, kecepatan 
sinkron dan kecepatan motor dapat dikontrol dibawah dan 
diatas kecepatan beban penuh normal [4]. Kontrol frekuensi 
variabel dibawah nilai frekuensi umumnya dilakukan dengan 
penurunan tegangan phase mesin, bersama-sama dengan 
frekuensi pada suatu cara yang mana fluk dijaga konstan. 
Dengan demikian kontrol frekuensi variabel menggunakan 
peralatan elektronika daya untuk mengubah frekuensi dari 
daya input ke motor,  dengan demikian  mengontrol kecepatan 
motor. 

Tiga bagian dasar dari VFD, yaitu: rectifier, dc bus, dan 
inverter [4]. 

 

 

Gambar 1.  Skema Umum Rangkaian Daya Inverter 

Gambar 1, memperlihatkan tiga bagian dasar dari VFD 
dimana: 

 Rectifier/Penyearah: Berfungsi untuk mengubah 
tegangan AC 3-phase ke DC. Tegangan AC 3-phase 
dimasukan kebagian rectifier yang terdiri dari 
sekelompok diode. Suatu gelombang penuh, rectifier 
solid-stade mengubah daya 50 Hz dari standard 380, 
460, 575 Volt atau suplai kebutuhan lebih tinggi ke 
tegangan DC yg tetap atau yg dapat diatur. 

 DC Bus atau Rangkaian Intermediate (DC Link): 
Menggunakan Kapasitor dan reaktor DC untuk 
menjadikan ripple tegangan DC menjadi lebih stabil. 

 Inverter: Inverter mengambil tegangan dari bus DC dan 
menggunakan pulse width modulation (PWM), 
mengirim signal yang muncul ke motor sebagai AC. 
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B. Sistem Pemompaan 

Sistem pemompaan bertanggung jawab terhadap hampir 
20% kebutuhan energi listrik dunia dan penggunaan energi 
dalam operasi pabrik industri tertentu 25-50% [14]. 
Komponen utama dari sistem pemompaan adalah: 

 Pompa 

 Mesin Penggerak: motor listrik, mesin diesel atau sistim 
udara  

 Pemipaan, digunakan untuk membawa fluida  

 Kran, digunakan untuk mengendalikan aliran dalam 
sistim  

 Sambungan, pengendalian dan instrumentasi lainnya 

 Peralatan pengguna akhir, yang memiliki persyaratan 
(misalnya tekanan, aliran) yang menentukan komponen 
dan susunan sistem pemompaan [5]. 

Pompa memiliki dua kegunaan utama: 

 Memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang 
lain  (misalnya air dari aquifer bawah tanah ke tangki 
penyimpanan air) 

 Mensirkulasikan cairan sekitar sistem (misalnya air 
pendingin atau pelumas yang melewati mesin-mesin 
dan peralatan) [5]. 

Pompa hadir dalam berbagai ukuran untuk penggunaan 
yang luas. Pompa-pompa dapat digolongkan menurut prinsip 
operasi dasarnya seperti pompa dinamik dan pompa 
pemindahan positif [5]. 

Pompa dinamik juga dikarakteristikkan oleh cara pompa 
tersebut beroperasi: impeler yang berputar mengubah energi 
kinetik menjadi tekanan atau kecepatan yang diperlukan untuk 
memompa fluida. Terdapat dua jenis pompa dinamik: 

 Pompa sentrifugal, merupakan pompa yang sangat 
umum digunakan untuk pemompaan air dalam berbagai 
penggunaan industri. Biasanya lebih dari 75% pompa 
yang dipasang di sebuah industri adalah pompa 
sentrifugal [5]. 

 Pompa dengan efek khusus, terutama digunakan untuk 
kondisi khusus dilokasi industri. 

Pada prinsipnya, cairan apapun dapat ditangani oleh 
berbagai rancangan pompa. Jika rancangan pompa digunakan, 
pompa sentrifugal biasanya yang paling ekonomis diikuti oleh 
pompa rotary dan reciprocating.  

C. Motor Induksi 

Penggunaan motor induksi 3-phasa untuk diaplikasi 

mesin-mesin telah banyak digunakan pada dunia industri 

karena mempunyai konstruksi yang sederhana sehingga 

mudah dalam perawatannya. Kelemahan utama motor induksi 

3-phasa adalah arus starting yang cukup tinggi dan torsi awal 

yang rendah [6]. 

Motor induksi secara umum dibagi menjadi dua yaitu 

motor induksi 1- phasa dan motor induksi 3-phasa. Secara 

prinsip kerja kedua motor ini sama yaitu karena adanya 

induksi yaitu adanya medan putar pada belitan utama (stator) 

yang memotong batang-batang rotor sehingga akan timbul 

induksi pada rotor [6]. 

Motor induksi 3-phasa bekerja sebagai pengkonversi 

energi listrik ke energi mekanik yang memberikan torsi 

elektromagnetik untuk pompa sentrifugal [8].  

D. Persamaan 

Persamaan yang digunakan pada penelitian ini, adalah: 

 Untuk motor induksi [6, 7, 9, 10, 11] 

Kecepatan sinkron, 

 

  Ns =                                    (1) 

 

dimana, f = frekuensi suplai 

 P = jumlah kutub 

 

 Penghematan Energi [3, 10, 12] 

Potensi penghematan energi dengan pemasangan VFD 

dapat diketahui dengan menghitung biaya operasional 

dari motor induksi yang menggerakan pompa 

sentrifugal. Dengan mempertimbangkan daya motor 

induksi (kW), operasi pompa pada kecepatan penuh 

selama 365 hari dalam setahun, dan 24 jam setiap 

harinya. Biaya operasional dapat dihitung dengan 

persamaan: 

Biaya = daya (kW) × waktu operasi (Jam) ×  

 biaya energi/kWh                                   (2) 

Atau dengan persamaan: 

Konsumsi energi rata-rata per hari dengan VFD 

(E1) 

Konsumsi energi rata-rata per hari tanpa VFD (E2) 

= daya × waktu(24 Jam) 

= √3.V.I.Cosθ × 24                                   (3) 

Penghematan energi per hari dengan VFD  

= E2 - E1                                                              (4) 

Penghematan energi per tahun dengan VFD  

= 365 × (E2 - E1)                                                 (5) 

Keuntungan = penghematan energi per tahun 

                        dengan VFD × biaya unit energi  (6) 

 

 

 

 

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3



Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering   301 

III. METODOLOGI 

 

A. Cara Analisis 

Diagram blok pada gambar 2 memperlihatkan cara analisis 
yang dilakukan. 

Pada blok sumber tegangan 3-phasa yaitu tegangan input 
AC yang berasal dari PLN dengan tegangan phasa ke phasa 
380 V dan frekuensi sistem 50 Hz. 

Pada blok variable frequency drive (VFD) terdiri dari sub 
bagian, penyearah (rectifier), DC link (bus DC), dan inverter. 
Pada penyearah tegangan input AC dari sumber tegangan 
disearahkan menjadi tegangan searah DC oleh penyearah 
gelombang penuh 3-phasa. Oleh filter tegangan searah 
tersebut ditapis atau di filter lagi menjadi tegangan DC yang 
lebih halus. Pada bagian inverter, tegangan searah dari DC 
link diinputkan ke dalam inverter yang terdiri dari 6 buah 
IGBT yang merupakan jantung dari inverter tersebut. 
Keluaran tegangan dari setiap sub bagian dari variable 
frequency drive akan ditanpilkan dan dianalisis apakah sudah 
sesuai dengan referensi. 

 

 

Gambar 2.  Diagram Blok Analisis Penelitian 

Pada blok motor induksi yaitu motor asinkron atau motor 
induksi 3-phasa yang akan menerima input dari keluaran 
inverter dan mengkonversinya menjadi energi mekanik, 
selanjutkan digunakan untuk menggerakan pompa sentrifugal. 
Motor induksi yang digunakan spesifikasinya dapat dilihat 
pada tabel I. 

Pada blok akhir yaitu blok pompa sentrifugal 
(spesifikasinya dapat dilihat pada tabel II). Sebagaimana 
diketahui konsumsi air bersih oleh konsumen selalu berubah-
ubah, yang mana  perubahan ini akan dikuti oleh kerja pompa 
sentrifugal yang mengikuti perubahannya, ini diindikasikan 
dengan perubahan tekanan air pada pipa dan kemudian diikuti 
oleh perubahan kecepatan putar motor induksi. Perubahan 
kecepatan putar motor induksi ini akan mempengaruhi daya 
yang dibutuhkan oleh motor tersebut (berdasarkan hukum 
afinitas) dan selajutnya hasil dari simulasi ini kemudian 
dibandingkan antara sistem yang dengan yang tanpa VFD. 

 

 

TABEL I.  SPESIFIKASI MOTOR INDUKSI 

 N0 Spesifikasi Keterangan 

1. Tipe MS 6000 

2. Frequency (Hz) 50 

3. Pole 2 

4. Output  (kW) 11 

5. Output  (HP) 15 

6. Speed (rpm) 2870 

7. FLC  380V (A) 24,8 

8. Motor Efficiency 82,5 

9. Power Factor 100% 0.83 

10. Diameter (mm) 139,5 

11. Panjang (m) 634 

12.  Berat (kg) 45,5 

 

TABEL II.  SPESIFIKASI POMPA SENTRIFUGAL 

 N0 Spesifikasi Keterangan 

1. Tipe SP 77-3 

2. Kapasitas Q (m3/H) 100 

3. Tekanan p (k Pa) >250  p  < 600 

4. Head H (m) >22  H  < 60 

5. Efisiensi (%) 78 

 

B. Potensi Penghematan 

Potensi penghematan dapat dilihat dari jumlah motor listrik 
yang digunakan, yaitu pada motor yang memungkinkan 
adanya perubahan kecepatan putaran motor, seperti motor 
yang digunakan untuk menyalurkan air dari reservoir ke 
konsumen/pelanggan, karena adanya perubahan kecepatan 
motor yang mengikuti besarnya perubahan konsumsi air oleh 
konsumen/pelanggan. 

Dengan mempertimbangkan daya motor induksi (kW), 

operasi pompa pada kecepatan penuh selama 365 hari dalam 

setahun, dan 24 jam setiap harinya maka dengan 

menggunakan program simulasi potensi penghematan energi 

dengan pemasangan VFD dapat diketahui.  
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IV. HASIL 

Dengan menggunakan data dari spesifikasi motor induksi 
dan pompa sentrifugal, serta mengisi nilai-nilai pada setiap 
parameter blok yang ada pada program simulasi diperoleh 
hasil keluaran seperti yang diperlihatkan pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Model Simulasi dan Hasil Perhitungan Untuk Sistem Dengan 
Variable Frequency Drive 

Selanjutnya untuk sistem yang tidak menggunakan 
variable frequency drive (VFD) hasil keluarannya 
diperlihatkan oleh gambar 4. 

 
Gambar 4.  Model Simulasi dan Hasil Perhitungan Untuk Sistem Tanpa 

Variable Frequency Drive 

Dengan menggunakan VFD = 0.002361 kWh, berarti 
konsumsi energi rata- rata per hari (E1)    = 0.002361 kWh × 
24 = 0.056664 kWh. 

Tanpa VFD = 0.04768 kWh, berarti konsumsi energi rata-
rata per hari (E2) = 0.04768 kWh × 24 = 1,14432 kWh. 

Penghematan energi per hari = E2 – E1 = 1,14432 kWh – 
0.056664 kWh = 1,087656 kWh. 

Penghematan energi pe rtahun =  365 × (E2 –E1) = 365 × 
1,087656 kWh =  396,99444 kWh. 

Hasil diatas dibandingkan dengan perhitungan secara 

manual untuk model simulasi tanpa variable frequency drive. 

 

Dengan menggunakan VFD = 0.002361 kWh, berarti 
konsumsi energi rata- rata per hari (E1) = 0.002361 kWh × 24        
= 0.056664 kWh.  

Tanpa VFD = √3.V.I.Cosθ = √3 . 380 . 24,8 . 0.83 = 
13.547,962 W = 13,547962 kW, dengan time running 2 detik = 

 × 13,547962 kW = 0.0075266 kWh, berarti konsumsi 

energi rata-rata per hari (E2) = 0.0075266 kWh × 24 = 
0.180638 kWh 

Penghematan energi per hari = E2 – E1  

= 0.180638 kWh – 0.056664 kWh = 0.123974 kWh 

Penghematan energi per tahun = 365 × 0.123974 kWh = 
45,25051 kWh. 

Bentuk gelombang tegangan, arus dan SPWM keluaran 
diperlihatkan pada gambar. 5, 6 dan 7. 

 

 

Gambar 5. Bentuk Gelombang Keluaran Tegangan Sumber Untuk Sistem 
Dengan Variable Frequenvy Drive 

 

Gambar 6. Bentuk Gelombang Keluaran Arus Sumber Untuk Sistem Dengan 
Variable Frequency Drive 
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Gambar 7. Bentuk Gelombang Keluaran SPWM Untuk Sistem Dengan 
Variable Frequency Drive 

 

Gambar 8. Bentuk Gelombang Keluaran Tegangan Sumber Untuk Sistem 
Tanpa Variable Frequenvy Drive 

 
Gambar 9. Bentuk Gelombang Keluaran Arus Sumber Untuk Sistem Tanpa 

Variable Frequency drive 

  

V. KESIMPULAN 

Dengan menggunakan model simulasi variable frequency 
drive (VFD) untuk mengontrol kecepatan putar motor induksi 
yang menggerakan pompa sentrifugal dapat memberikan 
gambaran besarnya potensi penghematan energi listrik yang 
dikonsumsi oleh motor listrik. 
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Abstrak— Interferensi menjadi masalah yang harus diatasi
pada teknologi long term evolution (LTE), salah satu teknik
manajemen interferensi yang diunggulkan adalah soft frequency
reuse (SFR). Walaupun SFR dapat memperbaiki unjuk kerja di
tepi sel, kapasitas throughput sel menjadi lebih rendah
dibandingkan dengan Reuse 1 (tanpa SFR). Untuk mengatasi hal
tersebut dilakukan pengembangan terhadap teknik SFR yang
disebut teknik Adaptive Soft Frequency Reuse (ASFR). Dalam
penelitian ini dilakukan analisis terhadap unjuk kerja sel tunggal
menggunakan teknik ASFR untuk dibandingkan dengan sistem
sistem tanpa teknik SFR dan sistem dengan teknik SFR. Teknik
ASFR ini meningkatkan laju data user di tepi sel maupun di
tengah sel dengan melakukan penyesuaian daya subcarrier dan
jumlah subcarrier. Rata-rata laju data tiap user yang dicapai
tanpa teknik SFR yaitu 2.0518 Mbps, teknik SFR sebesar 2.3956
Mbps, dan teknik ASFR sebesar 2.7014 Mbps. Dalam memenuhi
laju data tersebut, teknik ASFR memberikan total alokasi
kepada user di tengah sel (subcarrier minor) sebanyak 822
subcarrier dengan total alokasi daya sebesar 20.5821 W, dan
untuk user di tepi sel (subcarrier major) sebanyak 378 subcarrier
dengan total alokasi daya sebesar 19.2286 W. Dengan teknik
ASFR, kapasitas throughput naik sebesar 31.66% terhadap
teknik tanpa SFR dan peningkatan 12.76% terhadap teknik
SFR.

Kata kunci—LTE, SFR, ASFR, daya terima, laju data

I. PENDAHULUAN

Interferensi yang cukup tinggi menjadi salah satu
tantangan pada LTE, sehingga diperlukan sebuah manajemen
interferensi yaitu frequency reuse. Skema ini dapat
menghemat penggunaan frekuensi, karena frekuensi sendiri
merupakan sumber daya yang terbatas. Salah satu jenis skema
reuse yaitu Soft Frequency Reuse.

Skema SFR dapat menghindari level ICI yang tinggi
dengan konfigurasi faktor frequency reuse tertentu dan
meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum dari alokasi
bandwidth yang ada dibandingkan dengan Fractional
Frequency Reuse (FFR) [1][2][3], tetapi skema ini dapat
menghasilkan interferensi yang lebih tinggi antara user di
tengah sel dan user di tepi sel, serta menyebabkan throughput
sel lebih rendah dibandingkan skema Reuse 1 (tanpa SFR)
[1][3] karena tidak memperhatikan kondisi lingkungan sel
dimana pembagian jumlah kanal pada tepi sel dan tengah sel
(dekat BTS) telah ditentukan secara tetap. Kenyataannya,

jaringan seluler sangat heterogen karena perkembangan
jaringan. Layout jaringan akan terus berubah karena beban
trafik berubah dari waktu ke waktu, utamanya di tempat-
tempat umum. Perubahan lingkungan sel ini menjadi
tantangan baru dalam memaksimalkan potensi dari SFR [4].

Penelitian sebelumnya [4] tentang ASFR oleh Raudzidatul
A. Dziyauddin, Fengming Cao, dan Yichao Jin dengan
pemodelan layout jaringan berupa 19 makrosel menunjukkan
bahwa sistem simulasi dengan penerapan teknik ASFR
mampu memperbaiki throughput gain sebesar 38% dari Reuse
1 dan 10% dari SFR. Penelitian lain [5] tentang ASFR oleh
Manli Qian, Wibowo Hardjawana, Yonghui Li, Branka
Vucetic, Xuezhi Yang, Jinglin Shi melakukan optimasi alokasi
subcarrier dan daya untuk jaringan wireless multisel dengan
menggunakan algoritma Single Cell Resource Allocation.
Algoritma tersebut melakukan beberapa iterasi untuk
mencapai tujuannya.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis unjuk kerja sel
tunggal dengan menerapkan teknik ASFR. Analisis unjuk
kerja sel meliputi alokasi daya subcarrier, Signal to
Interference and Noise Ratio (SINR), dan kapasitas
throughput. Tujuan lain dari penelitian ini adalah
membuktikan bahwa teknik ASFR memiliki kapasitas
throughput sel yang lebih besar dibandingkan teknik SFR dan
tanpa SFR, sesuai dengan penelitian sebelumnya [4][5].

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Soft Frequency Reuse

Gambar 1. Alokasi Frekuensi dan Daya SFR dengan FRF 3[6]

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 304



SFR memiliki ciri-ciri berupa penggunaan frequency reuse
factor (FRF) 1 pada daerah tengah sel dan FRF lebih dari 1
pada daerah dekat perbatasan sel [6]. Daya maksimum terbagi
menjadi daya subcarrier major dan daya subcarrier minor.
Pada gambar 1 terlihat daya subcarrier major memiliki nilai
yang lebih tinggi dibanding daya subcarrier minor, namun
jumlah subcarrier major lebih sedikit dibanding daya
subcarrier minor. Alokasi pembagian daya dihitung dengan
persamaan ini:

EC PP (2.1)

maxPPP EC  (2.2)

dimana CP adalah daya total untuk user di sel tengah, EP

adalah daya total user di tepi sel, maxP adalah daya transmit

maksimum, dan  adalah power splitting factor [4][7].

B. Adaptive Soft Frequency Reuse

ASFR bertujuan untuk meningkatkan throughput sistem
dari sebuah sel, tidak lagi hanya melihat throughput dari user
di tepi sel. ASFR memperhatikan kondisi lingkungan sel dan
kebutuhan QoS, contohnya laju data, untuk memenuhi
kebutuhan tersebut dibutuhkan penyesuaian daya atau
subcarrier.

Gambar 2. Algoritma ASFR untuk Tepi Sel

Terdapat beberapa langkah dalam teknik ASFR:

1. Melakukan konfigurasi level daya dan subcarrier

2. Melakukan scheduling untuk alokasi resource, user di
tepi sel memiliki prioritas tertinggi

3. Melakukan validasi terhadap laju data user di tepi sel,
apakah laju data user melebihi laju data yang dibutuhkan

4. Melakukan penyesuaian daya, jika laju data yang
diterima tidak memenuhi laju data target. Jika setelah

penyesuaian daya, laju user masih tidak memenuhi
target, maka dilakukan penambahan subcarrier

5. Alokasikan subcarrier tersisa ke user di tepi sel dan
tengah sel

6. Cek apakah total daya subcarrier melebihi maksimum
daya transmit atau tidak. Lakukan penyesuaian daya
subcarrier minor jika diperlukan.

7. Hitung kembali laju data tiap user. Jika laju data user di
sel tengah dibawah target, lakukan penyesuaian jumlah
subcarrier. Sebelumnya, kurangi jumlah subcarrier yang
memiliki laju tertinggi (user referensi) selama laju user
referensi masih di atas laju target. Jika laju user referensi
dibawah target, user dengan laju tertinggi saat itu akan
menjadi user referensi berikutnya.

8. Hitung kembali laju data tiap user, jika masih ada user
yang memiliki laju data dibawah laju target, lakukan
penyesuaian subcarrier seperti poin 8.

Gambar 3. Algoritma ASFR untuk Tengah Sel

Sama dengan teknik SFR, pada teknik ASFR ini daya
pancar maksimum dibagi ke area di tengah sel dan di tepi sel,
subcarriernya dialokasikan ke area di tengah sel (subcarrier
minor) dan di tepi sel (subcarrier major). Bedanya dengan
SFR adalah pengalokasian sumber daya ini tidak dilakukan
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secara tetap. Hal ini terjadi jika laju data user berada dibawah
laju data yang diinginkan. Metode yang digunakan ASFR
yaitu mengatur nilai daya subcarrier atau jumlah subcarrier di
tengah sel maupun tepi sel. Jumlah subcarrier dan daya
transmit harus memenuhi syarat berikut ini [7].

  MAXSUBCCUSUBCEU PNPNP  1 (2.3)

TOTCEU UU (2.4)

dimana CEUP merupakan daya subcarrier major, CCUP
merupakan daya subcarrier minor, rasio subcarrier dinotasikan
dengan  , jumlah subcarrier, total user di tepi sel, dan total

user keseluruhan dinotasikan masing-masing dengan SUBN ,

CEUU , dan TOTU . Jumlah SUBN bergantung pada besar

bandwidth sistem yang digunakan.

Dalam prakteknya, jumlah subcarrier, daya maksimum,
jumlah user tiap sel telah diketahui nilainya. Melalui
persamaan (2.3) dan (2.4) dapat diperoleh nilai daya subcarrier
major dan daya subcarrier minor, tentunya dengan mengatur
nilai rasio transmisi dan rasio subcarrier.

Untuk setiap user di tepi sel memiliki batas maksimum
alokasi jumlah subcarrier.

 CNN ceu max, (2.5)

dengan C adalah jumlah sel tetangga dengan sel referensi
yang diamati.

Ketika laju data yang dicapai berada dibawah threshold
yang diinginkan, dapat dihitung defisiensi QoS untuk

memperbaharui nilai CEUP agar laju data yang dicapai dapat

mengalami peningkatan.





 

R

HR
d (2.6)

dengan d adalah defisiensi QoS, R adalah laju data target,
dan H adalah laju data yang dicapai.

Metode yang digunakan ASFR yaitu mengatur nilai daya
subcarrier atau memperbanyak jumlah subcarrier di tengah sel
maupun tepi sel. Jumlah subcarrier dan daya transmit harus
memenuhi syarat berikut ini [7].

  CEUCEUCEUnew PPdP , (2.7)

 
  SUBCEUnew

SUBCEUnewMAX
new NP

NPP










1,

,
(2.8)

CEUnewnewCCUnew PP ,,  (2.9)

dimana CEUnewP , adalah daya subcarrier major yang baru,

new adalah rasio transmisi yang baru, dan CCUnewP , adalah

daya subcarrier minor yang baru.

Untuk penambahan subcarrier di tepi sel, dapat dihitung
dengan persamaan (2.10) diikuti dengan mengubah nilai rasio
subcarrier dengan persamaan (2.11) dan daya subcarrier di tepi
sel dengan persamaan (2.12) agar tetap memenuhi persamaan
(2.3).

CEUnewnewCCUnew PP ,,  (2.10)

SUB

CEUnew
new N

N , (2.11)

    SUBnewnewSUBnew

MAX
CEUnew NN

P
P




 1,

(2.12)

dimana CEUnewN , merupakan jumlah subcarrier user di

tepi sel yang baru, new merupakan rasio subcarrier yang

baru, dan CEUnewP , adalah daya subcarrier yang baru setelah

penambahan subcarrier yang baru.

C. Model Propagasi Radio[8]

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah Cost
Hata (Cost 231) yang memiliki parameter sebagai berikut:
a. Range frekuensi antara 1500 - 2000 MH
b. Tinggi eNodeB (heNB) antara 30 - 200 m
c. Tinggi MS hMS = 1 - 10 m
d. Jarak eNodeB dan MS (d) = 1 - 20 km

Untuk perhitungan pathloss menggunakan persamaan ini:

    eNBurban hfcL log82.13log9.333.46

        dhhd eNBMS loglog55.69.44

MC (2.13)

dengan fc adalah frekuensi carrier atau frekuensi tengah,

eNBh adalah tinggi antena eNodeB dari permukaan tanah,

 MShd adalah faktor koreksi antena UE dari permukaan

tanah, d adalah radius site, dan MC adalah faktor koreksi
kondisi lingkungan.

Untuk kota kecil dan menengah, faktor koreksi antena UE:

       8.0log56.17.0log1.1  fhfhd MSMS

(2.14)

dengan f merupakan frekuensi operasi dan CM = 0 dB.

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 306



III. METODE PENELITIAN
Dalam melakukan simulasi unjuk kerja ini diberikan

parameter – parameter yang terdapat pada sistem. Untuk
memperjelas parameter yang digunakan, dituliskan pada tabel
di bawah ini.

TABEL I. PARAMETER SIMULASI

No Parameter Nilai

1 Frekuensi Operasi 1800 MHz

2 Bandwidth Sistem LTE 20 MHz

4 Subcarrier 1200

5 Bandwidth Subcarrier 15 kHz

6 Daya Transmit Maksimum 46 dBm

7 Tinggi Antena UE 1.5 meter

8 Tinggi eNodeB 35 meter

9 Jumlah User 69

10 Jumlah User di cell center  697.0 

11 Jumlah User di cell edge  693.0 

12 Rate Target Tiap User [9] 2 Mbps

13 Radius Cell Center 0.6 jari-jari sel

14 Rasio Transmisi ( ) 0.5

15 Pathloss Cost 231- Hata

16 Shadow Fading
Log normal dengan Std.

Dev. 8 dB

17 Kanal Propagasi
Rayleigh dengan Std.

Dev. 2.18 dB

18 Thermal Noise Power Density -174 dBm/Hz

Untuk menunjukkan pengaruh jarak user terhadap nilai
laju data user dan menunjukkan kapasitas sel terbaik, pada
simulasi penelitian ini dilakukan dalam tiga kondisi yaitu
sistem tanpa SFR, dengan SFR, dan dengan ASFR.

Gambar 4. Persebaran User dalam Satu Site

Sebanyak 21 user disebarkan pada tepi sel dan 48 user
disebarkan pada tengah sel dengan total 69 user.

Gambar 5. Persebaran User dalam Satu Site

Jarak sampel CCU dari eNodeB 0.42 km. Sementara jarak
sampel CEU dari eNodeB sama dengan radius sel yaitu 0.7 km
mengikuti perhitungan perencanaan kapasitas. Jarak ini
dijadikan acuan dalam perhitungan interferensi antar sel.

IV. PEMBAHASAN

Simulasi unjuk kerja jaringan dilakukan dengan
menggunakan software Matlab R2015a. Inisialisasi variabel
dilakukan sesuai standar, teori, dan beberapa skenario yang
telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Analisis dilakukan
terhadap hasil grafik keluaran hasil simulasi di Matlab.
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A. Analisis Jumlah Subcarrier dan Daya Subcarrier

Gambar 6. Alokasi Subcarrier Tiap User

Pada ASFR, sebanyak 822 subcarrier dialokasikan untuk
tengah sel dan sebanyak 378 subcarrier dialokasikan untuk
tepi sel. Sementara pada teknik SFR, sebanyak 800 subcarrier
dialokasikan untuk tengah sel dan 400 subcarrier dialokasikan
untuk tepi sel. Alokasi subcarrier minor pada teknik ASFR
lebih banyak dibanding pada teknik SFR.

Gambar 7. Alokasi Daya Subcarrier di Tengah Sel dan Tepi Sel

Alokasi daya subcarrier di tengah sel untuk sistem yang
menggunakan teknik ASFR sebesar 20.58 W dan untuk teknik
SFR sebesar 13.27 W. Sementara itu alokasi daya subcarrier di
tepi sel untuk sistem yang menggunakan teknik ASFR sebesar
19.23 W dan untuk teknik SFR sebesar 26.54 W.

B. Analisis Signal to Interference and Noise Ratio

Gambar 8. Pengaruh Jarak terhadap SINR tiap User

Dari gambar 7 untuk sistem dengan teknik SFR dan ASFR,
terlihat bahwa SINR mengalami penurunan hingga jarak user
pada 420 meter dari eNodeB. Lalu pada jarak lebih dari 420
meter, nilai SINR mengalami peningkatan yaitu sebesar 5.01
dB untuk teknik ASFR, 5.15 dB untuk teknik SFR. Hal ini
disebabkan user pada jarak lebih dari 420 meter mendapatkan
alokasi daya yang lebih tinggi dibandingkan user yang
jaraknya kurang dari 420 meter. Terus menurunnya nilai SINR
akibat jarak user yang semakin jauh dari eNodeB disebabkan
oleh pathloss yang makin besar ketika jarak user semakin jauh
dari e-NodeB sementara daya yang diterima tetap.

Gambar 9. SINR tiap User ke-n

Pada gambar 9 terlihat bahwa nilai SINR tertinggi dicapai
oleh user ke-1 yaitu sebesar 72.8949 dB yang menggunakan
teknik ASFR, sedangkan SINR terendah dicapai oleh user ke-
69 yaitu 11.6468 dB tanpa menggunakan teknik SFR. Rata-
rata nilai SINR untuk sistem tanpa teknik SFR yaitu 22.8139
dB, untuk teknik SFR yaitu 28.6502 dB, dan untuk teknik
ASFR yaitu 31.2724 dB.
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C. Analisis Laju Data Tiap User

Gambar 10. Pengaruh Jarak User terhadap Laju Data User

Pada teknik ASFR terlihat semua user memiliki laju data
di atas 2 Mbps. Pada jarak 400 - 420 meter terlihat
peningkatan laju data akibat alokasi jumlah subcarrier yang
berbeda pada user di jarak tersebut. Laju data terendah yang
dicapai ASFR yaitu 2.1234 Mbps yaitu user pada jarak 647.41
meter dari eNodeB. Rata-rata laju data yang dicapai dengan
menggunakan teknik Reuse 1 yaitu 2.0518 Mbps, dengan
teknik SFR sebesar 2.3956 Mbps, dan dengan teknik ASFR
sebesar 2.7014 Mbps.

Gambar 11. Total Kapasitas Throughput di Tengah Sel dan Tepi Sel

Untuk sistem yang menggunakan teknik SFR, total
kapasitas throughput di tengah sel yaitu 117.0026 Mbps dan di
tepi sel yaitu 48.29 Mbps. Sementara untuk sistem yang
menggunakan teknik ASFR, total kapasitas throughput di
tengah sel yaitu 135.9 Mbps dan di tepi sel yaitu 50.5 Mbps.

Gambar 12. Total Kapasitas Throughput dalam Satu Sel

Total kapasitas throughput sel tanpa teknik SFR mencapai
141.57 Mbps, dengan teknik SFR mencapai 165.29 Mbps, dan
dengan teknik ASFR mencapai 186.39 Mbps.

V. KESIMPULAN

Dengan penerapan teknik ASFR dalam simulasi unjuk
kerja sebuah sel, didapatkan bahwa teknik ASFR lebih tahan
terhadap interferensi akibat pengaruh jarak user dari e-NodeB,
dibandingkan teknik SFR dan sistem tanpa SFR. Namun
sistem yang menerapkan ASFR menjadi lebih kompleks
karena membutuhkan kontrol daya yang lebih tinggi daripada
teknik SFR. Dengan teknik ASFR, kapasitas throughput sel
terhadap sistem tanpa SFR naik sebesar 31.66%, dan 12.76%
lebih besar dibanding sistem dengan teknik SFR.
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Abstrak— Seiring dengan pertumbuhan populasi pelanggan
dan peningkatan layanan data dalam penggunaan smartphone
dan perangkat lainnya mengakibatkan trend pada akses layanan
informasi dan data semakin meningkat terutama pada jaringan
seluler. Keterbatasan infrastruktur jaringan seluler
mengakibatkan terhambatnya user untuk dapat akses data
dikarenakan adanya kepadatan trafik. Selain itu untuk tetap
menjaga kontinuitas layanan pada jaringan telekomunikasi
dibutuhkan mekanisme handover yang handal. Handover tidak
hanya terjadi pada sistem atau teknologi yang sama, tetapi juga
memungkinkan terjadi pada sistem yang berbeda disebut sebagai
vertical handover. Salah satu solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut dengan pengalihan trafik data pada
jaringan LTE melewati jaringan Wireless Fidelity (Wi-Fi). Pada
penelitian ini dilakukan analisis dan simulasi vertical handover
dari LTE ke Wi-Fi 802.11n dengan menggunakan software
MATLAB R2016a. Adapun analisis yang akan dilakukan dengan
mengamati parameter Probabilitas Dropping, Handover Margin,
dan Frame Error Rate. Pada hasil analisis menunjukkan bahwa
kombinasi terbaik RSRPmin dan RSSImin berdasarkan
probabilitas droppping minimum pada skenario 1 adalah RSRP
-97 dBm, -98 dBm dan –99 dBm dan nilai RSSI -89 dBm, -86
dBm dan -86 dBm, skenario 2 adalah  RSRP -99 dBm dan -100
dBm dan nilai RSSI -88 dBm dan -86 dBm, dan pada skenario 3
adalah RSRPmin -99 dBm dan -100 dBm dan nilai RSSImin -90
dBm dan -86 dBm. Untuk nilai HOM dan FER diperoleh pada
skenario 1 dengan kecepatan 5 km/jam HOM sebesar 17,491 dB
dan FER sebesar 0,00378 dan pada kecepatan 10 km/jam HOM
sebesar 25,752 dB dan FER sebesar 0,004219. Pada skenario 2
dengan kecepatan 20 km/jam HOM sebesar 24,309 dB dan FER
sebesar 0.004608 dan pada kecepatan 100 km/jam HOM sebesar
33,961 dB dan FER sebesar 0,018972. Pada skenario 3 dengan
kecepatan 130 km/jam HOM sebesar 24,938 dB dan FER sebesar
0,023334 dan pada kecepatan 250 km/jam HOM sebesar 34,624
dB dan FER sebesar 0.038948.

Kata Kunci— Long Term Evolution Vertical Handover, Video
Streaming, Probabilitas Dropping, Handover margin, Frame
Error Rate

I. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya teknologi komunikasi seluler dan
wireless kebutuhan akses layanan informasi dan data semakin
meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut operator
harus mengembangkan infrastrukturnya agar dapat
memberikan pelayanan yang cukup kepada pelanggannya [7].
Namun pada kenyataannya ini merupakan hal yang tidaklah
mudah dan memerlukan biaya yang cukup besar. Maka untuk

mengatasi peningkatan trafik tersebut perlu adanya
pengalihan pada layanan data Long Term Evolution (LTE)
melewati jaringan Wireless Fidelity (Wi-Fi) yang merupakan
alternatif jaringan bagi pelanggan [6]. Untuk tetap menjaga
kontinuitas layanan data pada jaringan tersebut tentunya
dibutuhkan mekanisme handover yang handal. Handover
tidak hanya terjadi pada sistem atau teknologi yang sama,
tetapi juga memungkinkan terjadi pada sistem yang berbeda
disebut sebagai vertical handover [1].

Long Term Evolution (LTE) adalah jaringan akses radio
evolusi jangka panjang keluaran dari 3rd Generation
Partnership Project (3GPP). LTE mendukung laju data 50
Mbps pada Uplink (UL) dan 100 Mbps pada downlink (DL).
Wireless Fidelity (Wi-Fi) merupakan sebuah teknologi yang
memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data
secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) berdasarkan
pada standar Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) 802.11. IEEE 802.11n ini bekerja pada frekuensi 2,4
Ghz atau 5 Ghz dan dapat mendukung transfer data dengan
kecepatan 54Mbps-600Mbps [2]. Pada tugas akhir ini akan
dilakukan analisis dan simulasi handover layanan video
streaming dari LTE ke Wi-Fi 802.11n dengan
memperhatikan probabilitas dropping, handover margin, dan
FER berdasarkan perubahan level daya akibat pergerakan
user.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sistem komunikasi seluler, handover merupakan
proses pemindahan kanal trafik secara otomatis pada Mobile
Station (MS) dari satu Base Station (BS) ke BS lain untuk
menjamin adanya kontinuitas ketika user bergerak. Proses
handover terjadi karena kualitas atau daya ratio turun di
bawah nilai yang dispesifikasikan dalam Base Station
Controller (BSC). Penurunan level sinyal ini dideteksi dari
pengukuran yang dilakukan MS maupun Base Transceiver
Station (BTS). Selain itu, handover dapat terjadi apabila
traffic dari sel yang dituju sudah penuh. Saat MS melewati sel,
dialihkan ke “neighbouring cell” dengan beban traffic yang
lebih kecil.

Tahap-tahap dari proses handover dapat dibagi menjadi 3
yaitu [4][5] :

Tahap Pengukuran (Measurement)
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Dilakukan pengukuran informasi penting yang dibutuhkan
untuk tahap decision. Pengukuran arah DL yang lakukan oleh
MS adalah sel yang sedang melayani dan sel-sel tetangga.

Tahap Keputusan (Decision)
Hasil pengukuran di bandingkan dengan threshold yang

telah di tetapkan sebelumnya. Kemudian akan diputuskan
apakah akan dilakukan handover atau tidak. Algoritma
handover yang berbeda akan memiliki kondisi trigger yang
berbeda pula.

Tahap Eksekusi (Execution)
Proses handover selesai dan parameter relatif diubah

berdasarkan jenis handover-nya. Sebagai contoh hubungan
dengan eNode B apakah ditambah atau diputuskan.

A. Long Term Evolution

Long Term Evolution (LTE) adalah jaringan akses radio
evolusi jangka panjang keluaran 3rd Generation Partnership
Project (3GPP) tepatnya pada release 8. Pada sisi air interface
LTE menggunakan Orthogonal Frequency Division Multiple
Access (OFDMA) pada sisi downlink dan menggunakan Single
Carrier – Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)
pada sisi uplink. Dan pada sisi antena LTE mendukung
penggunaan multiple-antenna (MIMO). Bandwidth operasi
pada LTE fleksibel yaitu up to 20 MHz dan maksimal bekerja
pada kisaran bandwidth bervariasi antara 10 – 20 MHz. Pada
LTE ini kemampuan dalam memberikan kecepatan transfer
data mencapai 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 Mbps
pada sisi uplink [4][10].

B. Wireless Fidelity

Wi-Fi adalah sebuah teknologi terkenal yang
memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara
nirkabel (menggunakan gelombang radio) dan memiliki
kemampuan akses internet berkecepatan tinggi yang
merupakan standar dari Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) [9].

C. Vertical Handover

Handover yang terjadi antara jaringan yang berbeda
disebut vertical handover. Vertical handover memungkinkan
perpindahan user dengan mobilitas tinggi diantara jaringan
data rate tinggi dan coverage area yang kecil dengan jaringan
data rate rendah dan coverage area yang luas [9].

D. Probabilitas Dropping

Salah satu faktor yang mempengaruhi performansi jaringan
adalah terjadinya dropping. Baik atau buruknya performansi
jaringan diukur dari besar atau kecilnya probabilitas dropping
yang terjadi dalam suatu sistem. Probabilitas dropping
merupakan suatu nilai yang menyatakan besarnya probabilitas
dari panggilan tidak dilayani ketika penerimaan sinyal menjadi
lemah [8].

E. Handover Margin

Handover margin adalah sebuah threshold yang dapat
digunakan untuk menghindari osilasi (fluktuasi daya) antara
serving cell dan cell tetangga pada saat proses handover untuk
menghindari pengulangan handover. Atau level kuat sinyal

minimum atau kualitas antara sel neighbor dan sel serving
yang dibutuhkan untuk triggering handover. Handover
Margin (HOM) diukur dalam satuan decibel (dB) [8].

F. Frame Error Rate

FER adalah perbandingan antara jumlah frame yang
diterima salah dengan jumlah total frame yang diterima,
dimana frame merupakan pengelompokan bit-bit dan biasanya
ditambahkan header tertentu. Pengukuran FER ini juga
spesifik hanya pada sistem komunikasi digital [3].

III. METODE PENELITIAN

Dalam Simulasi vertical handover ini dipergunakan model
coverage sel bentuk hexagonal dengan jumlah sel yang
diamati dua sel yang berdekatan. Sel yang pertama adalah
coverage layanan LTE dan sel yang kedua adalah coverage
layanan Wi-Fi 802.11n. Pemodelan sistem yang digunakan
pada tugas akhir ini sebagai berikut :

Pemodelan Sel LTE dan Wi-Fi 802.11n

Gambar 1. Pemodelan Sel LTE dan Wi-Fi 802.11n

User bergerak dari coverage LTE dengan melakukan akses
layanan video streaming menuju jaringan Wi-Fi. User akan
dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1) Skenario 1: Berjalan kaki 5-10 km/jam.
Pada skenario ini user akan bergerak dengan kecepatan
5-10 km/jam dari LTE ke Wi-Fi dengan arah
pergerakan secara random 25o-35o.

2) Skenario 2: Berkendara 10-100 km/jam.
Pada skenario ini user akan bergerak dengan kecepatan
10-100 km/jam dari LTE ke Wi-Fi dengan arah
pergerakan secara random 25o-35o.

3) Skenario 3: Kecepatan tinggi 100-250 km/jam.
Pada skenario ini user akan bergerak dengan kecepatan
100-250 km/jam dari LTE ke Wi-Fi dengan arah
pergerakan secara random 25o-35o.

Dari tiga kategori tersebut user akan bergerak menjauhi
titik pusat dan menuju coverage Wi-Fi. Untuk parameter yang
akan dianalisis adalah probabilitas dropping, handover margin
dan FER.
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A. Flowchart Skenario Simulasi

Untuk mempermudah proses perancangan simulasi
diperlukan flowchart yang dapat membantu dalam memahami
proses simulasi yang akan dibuat.

Gambar 2. Flowchart Skenario Simulasi

B. Algoritma Vertical Handover

Parameter kualitas sinyal yang akan diukur pada LTE yaitu
RSRP dan pada jaringan Wi-Fi parameter kualitas sinyal yang
akan diukur yaitu RSSI.

Gambar 3. Flowchart I Algoritma Vertical Handover

C. Perhitungan Link Budget LTE

Untuk menentukan jari – jari sel harus ditentukan terlebih
dahulu model propagasi yang digunakan, sesuai dengan besar

frekuensi kerja dan kondisi morfologi daerah yang akan
ditentukan jari – jari selnya. Berdasarkan dua hal tadi maka
dapat digunakan model propagasi COST231.

Didasari model propagasi COST231 sebagai berikut :
 Frekuensi Downlink : 1800 Mhz
 Tinggi antenna BTS : 30 m
 Tinggi antenna MS : 1,5 m
 Topologi daerah : Urban

Faktor koreksi tinggi antenna MS untuk daerah urban
dapat dicari dengan persamaan :

a(hR) = (1,1 log fc - 0,7) hR – (1,56 log fc - 0,8) dB [3.1]

= (1,1 log (1800) - 0,7) 1,5 – (1,56 log (1800) - 0,8) dB

= 0,0430 dB

R(km) = log-1 [ , , , ( ), , ] [3.2]

= log-1 [ .. ]
= 0,5852 km

D. Perhitungan Link Budget Wi-Fi 802.11n

Perhitungan jari-jari sel pada perencanaan ini
menggunakan frekuensi 2400 Mhz, untuk WLAN 802.11n
digunakan model propagasi Cost 231 Multiwall :

= + + ∑ + [3.3]= 20 log( ) + 20 log( ) + 32.5 [3.4]

Maka jari-jari sel Wi-Fi bisa di dapat dari persamaan
berikut:

= 20 log( ) + 20 log( ) + 32.5 + + ∑ + [3.5]

d = 0,0785 km
Keterangan :
 Frekuensi Carrier (f) : 2400 MHz
 Lantai ke- (nf) : 1
 Jumlah dinding (nwi) : 3
 Tipe dinding loss (Lwi) : 5
 Loss per lantai (Lf) : 15 dB
 Constant Loss (Lc) : 37 dB
 Parameter Empirik (b) : 0,46

E. Parameter Jarak

Parameter ini digunakan untuk mengukur jarak dan
mengetahui posisi user sebagai input terhadap level daya
terima.= ( − ) − ( − ) [3.6]

Keterangan :

r: jarak MS terhadap BS

x1: jarak awal MS dalam koordinat X

x2: jarak akhir MS dalam koordinat X

y1: jarak awal MS dalam koordinat Y
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Gambar 4. Probabilitas Dropping Skenario 1

y2: jarak akhir MS dalam koordinat Y

F. Parameter Input Simulasi

Parameter simulasi yang digunakan dalam tugas akhir ini
adalah sebagai berikut :

TABEL I. PARAMETER SIMULASI

IV. PEMBAHASAN

Output dari simulasi ini adalah kombinasi dari nilai
RSRPmin dan RSSImin terbaik, probabilitas dropping,

handover margin (HOM), dan Frame Error Rate (FER) yang
di pengaruhi oleh pergerakan user.

A. Analisis Kombinasi RSRPmin dan RSSImin terhadap
Probabilitas Dropping

1) Skenario 1 : Berjalan Kaki 5-10 km/jam

Kombinasi nilai threshold yang memiliki probabilitas
dropping minimum pada skenario 1 simulasi ini yaitu,
kombinasi ke-3,4 dan 5 dengan nilai RSRPmin -97 dBm, -98

dBm dan –99 dBm dan nilai RSSImin -89 dBm, -86 dBm dan
-86 dBm. Sedangkan untuk nilai RSRPmin dan RSSImin yang
memiliki probabilitas dropping terbesar yaitu kombinasi ke 1
dengan nilai RSRPmin -95 dBm dan RSSImin -90 dBm. Hal
tersebut di akibatkan dari nilai threshold yang terlalu tinggi
sehingga sistem Wi-Fi tidak memiliki jaminan untuk
mengambil alih user pada saat vertical handover sementara
user sudah berada pada pinggiran sel LTE dan menuju ke sel
Wi-Fi dan kecepatan user yang mempengaruhi terjadinya
dropping.

2) Skenario 2 : Berkendara 10-100 km/jam

Gambar 5. Probabilitas Dropping Skenario 2

Kombinasi nilai threshold yang memiliki probabilitas
dropping minimum pada skenario 2 simulasi ini yaitu,
kombinasi ke-4 dan 5 dengan nilai RSRPmin -99 dBm dan -
100 dBm dan nilai RSSImin -88 dBm dan -86 dBm.
Sedangkan untuk nilai RSRPmin dan RSSImin yang memiliki
probabilitas dropping terbesar yaitu kombinasi ke 1 dengan
nilai RSRPmin -96 dBm dan RSSImin -90 dBm. Hal tersebut
di akibatkan dari nilai threshold yang terlalu tinggi sehingga
sistem Wi-Fi tidak memiliki jaminan untuk mengambil alih
user pada saat vertical handover sementara user sudah berada
pada pinggiran sel LTE dan menuju ke sel Wi-Fi dan
kecepatan user yang mempengaruhi terjadinya dropping.

3) Skenario 3 : Kecepatan Tinggi 100-250 km/jam

Gambar 6. Probabilitas Dropping Skenario 3

Kombinasi nilai threshold yang memiliki probabilitas
dropping minimum pada skenario 3 simulasi ini yaitu,
kombinasi 4 dan 5 dengan nilai RSRPmin -99 dBm dan -100

dBm dan nilai RSSImin -90 dBm dan -86 dBm. Sedangkan
untuk nilai RSRPmin dan RSSImin yang memiliki probabilitas
dropping terbesar yaitu kombinasi ke 1 dengan nilai RSRPmin

Parameter
Simulasi

Simbol Nilai Satuan

Daya terima
MS pada titik
acuan do

Po -40 dBm

Jarak antara
sel LTE dan
Wi-Fi

do 500 m

Transmission
Time Interval

TTI 0.1 s

Handover
Margin
minimum

HOMmin 5 dB

Threshold
LTE

RSRPmin -95 hingga -100 dBm

Threshold
Wi-Fi

RSSImin -86 hingga -90 dBm
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-96 dBm dan RSSImin -90 dBm. Hal tersebut sama seperti 2
skenario sebelumnya yaitu di akibatkan oleh nilai threshold
yang terlalu tinggi sehingga sistem Wi-Fi tidak memiliki
jaminan untuk mengambil alih user pada saat vertical
handover sementara user sudah berada pada pinggiran sel LTE
dan menuju ke sel Wi-Fi dan kecepatan user yang
mempengaruhi terjadinya dropping.

B. Analisis Pengaruh Kecepatan terhadap Handover Margin

1) Skenario 1 : Berjalan Kaki 5-10 km/jam

Gambar 7. Pengaruh Kecepatan terhadap HOM Skenario 1

Pada hasil simulasi di atas menunjukkan bahwa kecepatan
user berpengaruh kepada nilai handover margin. Nilai HOM
meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan user.
Pernyataan tersebut dapat dilihat ketika user dengan kecepatan
5 km/jam memiliki nilai handover margin sebesar 17,491 dB
dan ketika user dengan kecepatan 10 km/jam memiliki nilai
handover margin sebesar 25,752 dB. Maka dapat disimpulkan
bahwa kecepatan user akan berbanding lurus dengan nilai
handover margin (HOM). Hal tersebut terjadi karena semakin
besar kecepatan user maka nilai HOM minimal lebih cepat
terpenuhi dan HOM yang terukur akan semakin besar.

2) Skenario 2 : Berkendara 10-100 km/jam

Gambar 8. Pengaruh Kecepatan terhadap HOM Skenario 2

Pada hasil simulasi di atas menunjukkan bahwa kecepatan
user berpengaruh kepada nilai handover margin. Nilai HOM
meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan user.
Pernyataan tersebut dapat dilihat ketika user dengan kecepatan
20 km/jam memiliki nilai handover margin sebesar 24,309 dB
dan ketika user dengan kecepatan 100 km/jam memiliki nilai
handover margin sebesar 33,961 dB. Maka dapat disimpulkan
bahwa kecepatan user akan berbanding lurus dengan nilai

handover margin (HOM). Hal tersebut terjadi karena semakin
besar kecepatan user maka nilai HOM minimal lebih cepat
terpenuhi dan HOM yang terukur akan semakin besar.

3) Skenario 3 : Kecepatan Tinggi 100-250 km/jam

Gambar 9. Pengaruh Kecepatan terhadap HOM Skenario 3

Pada hasil simulasi di atas menunjukkan bahwa kecepatan
user berpengaruh kepada nilai handover margin. Nilai HOM
meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan user.
Pernyataan tersebut dapat dilihat ketika user dengan kecepatan
130 km/jam memiliki nilai handover margin sebesar 24,938
dB dan ketika user dengan kecepatan 250 km/jam memiliki
nilai handover margin sebesar 34,624 dB. Maka dapat
disimpulkan bahwa kecepatan user akan berbanding lurus
dengan nilai handover margin (HOM). Hal tersebut terjadi
karena semakin besar kecepatan user maka nilai HOM
minimal lebih cepat terpenuhi dan HOM yang terukur akan
semakin besar.

C. Analisis Pengaruh Kecepatan terhadap FER

1) Skenario 1 : Berjalan Kaki 5-10 km/jam

Gambar 10. Pengaruh Kecepatan terhadap FER Skenario 1

Pada hasil simulasi di atas menunjukkan nilai FER yang
dihasilkan dari 5 kombinasi threshold. Dapat dilihat bahwa
nilai FER meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan
user. Nilai FER terkecil saat kecepatan user 5 km/jam sebesar
0,00378 sedangkan untuk nilai FER terbesar saat kecepatan

user 10 km/jam sebesar 0,004219. Hal tersebut
mengakibatkan banyak data yang rusak (error) atau bahkan
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informasi yang di terima akan berbeda dengan informasi
yang di kirim. Sedangkan untuk nilai kombinasi threshold
RSRP dan RSSI tidak berpengaruh terhadap nilai FER.

2) Skenario 2 : Berkendara 10-100 km/jam

Gambar 11. Pengaruh Kecepatan terhadap FER Skenario 2

Pada hasil simulasi di atas menunjukkan nilai FER yang
dihasilkan dari 5 kombinasi threshold. Dapat dilihat bahwa
nilai FER meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan
user. Nilai FER terkecil saat kecepatan user 20 km/jam
sebesar 0,004608 sedangkan untuk nilai FER terbesar saat
kecepatan user 100 km/jam sebesar 0,018972. Hal tersebut
mengakibatkan banyak data yang rusak (error) atau bahkan
informasi yang di terima akan berbeda dengan informasi
yang di kirim. Sedangkan untuk nilai kombinasi threshold
RSRP dan RSSI tidak berpengaruh terhadap nilai FER.

3) Skenario 3 : Kecepatan Tinggi 100-250 km/jam

Gambar 12. Pengaruh Kecepatan terhadap FER Skenario 3

Pada hasil simulasi di atas menunjukkan nilai FER yang
dihasilkan dari 5 kombinasi threshold. Dapat dilihat bahwa
nilai FER meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan
user. Nilai FER terkecil saat kecepatan user 130 km/jam
sebesar 0,023334 sedangkan untuk nilai FER terbesar saat
kecepatan user 250 km/jam sebesar 0,038948. Hal tersebut
mengakibatkan banyak data yang rusak (error) atau bahkan
informasi yang di terima akan berbeda dengan informasi
yang di kirim. Sedangkan untuk nilai kombinasi threshold
RSRP dan RSSI tidak berpengaruh terhadap nilai FER.

V. KESIMPULAN

Dari hasil simulasi yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa kecepatan user sangat berpengaruh terhadap 3
parameter yang di analisis yaitu Probabilitas Dropping,
Handover Margin, dan Frame Error Rate. Jika kecepatan
user terus meningkat maka nilai probabilitas dropping,
HOM, dan FER akan meningkat.
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Abstrak—Probability and unpredictable nature are some things
that become a challenge in the automatic control technique
controls to keep stable condition. One role of the automatic control
engineering is on the supervision and control of waste and toxic
gases such as CO, CO2 and CH4. These gas are very dangerous and
have a strong level of toxicity in the risk of the cause of death;
while also extremely prone to fires (ie, methane). This research has
been carried out some of tests and experiments with the application
of the automatic control technique at the initial identification in a
dynamic environment conditioning using three examples of toxic
and harmful gases. These toxic and harmful gases are being used
as an object model that are: CO, CO2 and CH4. The results show
quite precise automatic control technique in identifying and quick
detection of gas when entering the protected environment. The
method used is quantitative model of direct observation and
feedback. Parameter as a reference is the change in voltage
magnitude of the observed use of digital-based measuring
instruments.

Kata Kunci automatic control technique; dynamic environment;
voltage magnitude; gas identification; feedback

I. PENDAHULUAN

Tantangan terbesar dalam peranan teknik kontrol otomatik
terletak pada kapabilitas kemampuan instrumen dalam
pengendalian sifat dan kondisi lingkungan dinamis dan
realistis. Hal yang terpenting dan selalu menjadi fokus utama
persoalan adalah pengendalian, pengawasan dan identifikasi
untuk konsentrasi gas beracun yang senantiasa ada pada
lingkungan sekitar yang selalu bersifat dinamis. Dan gas
beracun kadangkala merupakan uraian alamiah pada sejumlah
senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Dan konsentrasi
senyawa yang membahayakan kesehatan semakin meningkat
seiring dengan perkembangan teknologi di bidang pangan,
sandang, furniture, kosmetik, farmasi, telekomunikasi,
komputer, medik, dan sistem pembangkit tenaga (power
systems). Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai
perkakas, instrumen, dan peralatan mengalami kemajuan
signifikan dalam efisiensi operational-cost serta efektivitas
proses; dan ini menuntut rekayasa material dalam
pembuatannya dan cenderung berdampak negatif. Hal ini
mulai dari radiasi, polutan, serta kontaminasi dari residu, saat

digunakan oleh end-user [1][2][3]. Khususnya lagi pada
senyawa beracun seperti: CO (karbon-monoksida), CO2

(karbon-dioksida), dan CH4 (metana) yang saat ini
mendominasi residu hasil pemakaian berbagai produk. Oleh
sebab itu dalam penelitian ini telah dilakukan pengujian pada
beberapa produk kosmetik yakni deodorant-spray dan hair-
spray yang diistilahkan sebagai suspect objek.

Rangkaian dan model teknik kontrol otomatik senantiasa
selalu dikembangkan dalam penanganan konsentrat senyawa
beracun yang dilepaskan ke alam-bebas dan udara. Dan
sebagaimana mestinya bahwa teknik kontrol otomatik sudah
umum digunakan untuk fungsi kerja yang bersifat high-risk
dan memiliki keunggulan high-precision [4][5][6]. Dibangun
dengan elemen utama mikrokontroler, dan umumnya yang
digunakan adalah: ATMega8535 [4][5], ATMega16 [7],
ATMega 328 [8]. Antar-muka utama pada sistem kontrol
terhadap lingkungan atau objek yang ‘diawasi’ adalah sebuah
sensor yang dapat mendeteksi sensitivitas yang terukur dalam
nilai analog. Contoh lingkungan ekstrim yang umum
menggunakan sistem kontrol otomatik dalam rangkaian kerja
dan proses instalasi yang dilakukan yakni seperti: konstruksi
bawah-laut, eksplorasi bahan-tambang dan minyak, pelapis
heat pada pesawat ruang-angkasa, deteksi bahan peledak, dan
alat-transportasi [6][9][10]. Demikian juga dalam bidang
medik, private-security environment, dan robotik yang sangat
bergantung pada sistem kontrol otomatik untuk tujuan akurasi
dan keselamatan kerja serta kepastian hasil pemrosesan
[4][7][8][11][12].

Model kontrol otomatik yang dikembangkan dalam
penelitian ini melibatkan tiga komponen utama yakni: suspect
objek terproteksi, lingkungan dinamis yang telah diisolir
dalam bentuk wahana, dan instrumen yang bekerja dengan
teknik kontrol otomatik. Masukan-luaran dimodelkan
menggunakan teknik multiple-input/dual-output berdasar
pengembangan [14][15]. Dan pada penelitian ini telah
dibangun sebuah model pengujian otomatik berbasiskan
mikrokontroler dengan kasus deteksi suatu senyawa beracun,
sebagai suspect objek, dimana merujuk dan berdasar [3][13]
logam dalam bentuk liquid dan gas merupakan kandungan
senyawa yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan apabila
terpapar dan terkonsumsi dalam rentang waktu yang lama bisa
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menyebabkan penyakit genetik [13]. Sampling objek yang
diujikan adalah produk golongan kosmetik dan sejenisnya
serta diduga mengandung senyawa beracun [2][3][13], seperti:
CO, CO2, dan CH4. Seperti telah dijelaskan sebelumnya,
dengan perkembangan teknologi material dan rekayasa pada
bahan polymer menyebabkan kombinasi senyawa utama
dengan senyawa tambahan dibutuhkan untuk memenuhi level
optimal yang dicapai sesuai kebutuhan; antara lain seperti:
tingkat-mematikan namun aman saat ‘tercium’
(pestisida/racun-serangga), aroma-tajam dan tahan-lama
(parfum, pengharum-ruangan), pengawet bahan-
pangan/makanan, deterjen, serat-pelapis pada produk
komputer, kendaraan dan elektronika; pembungkus-obat, dan
cat-bangunan.

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan rangkaian sejumlah teknik yang
dilakukan saat pengujian berdasar skenario dilakukan sebagai
dasar kegiatan ilmiah untuk mendapatkan hasil lebih objektif
[16]. Dan sebagai dukungan dalam pemodelan dan pembuatan
prototype, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa tools
dan alat-bantu seperti: Proteus v7.1 (peranannya untuk
mendesain rangkaian/sirkuit sistem kontrol otomatik),
CodeVision AVR v2.05.0 (peranannya untuk mengisikan
instruksi ke dalam mikrokontroler), serta multimeter untuk
mengukur besaran fisis seperti tegangan (Vk) dan kuat-arus
(ik). Untuk sirkuit pendeteksi sensitivitas terhadap senyawa
beracun yang diteliti adalah menggunakan modul fabrikasi,
yakni: modul sirkuit MG-811, yakni berperan untuk
mendeteksi senyawa CO2; modul sirkuit MQ-7, yakni
berperan untuk mendeteksi senyawa CO; dan modul sirkuit
TGS2611-E00, yakni berperan untuk mendeteksi senyawa
CH4.

Adapun serangkaian kegiatan penelitian yang telah
dilakukan dimulai dari tahapan observasi tentang profil
senyawa beracun yang diamati yakni: CO, CO2, dan CH4;
tingkat-berbahaya bagi kesehatan manusia yang terukur dalam
part-per-million (ppm), rangkaian dan sirkuit mikrokontroler;
dalam penelitian ini menggunakan ATMega 8535 dengan
alasan kemudahan, efisiensi operasional dan efektivitas
pembuatan. Selanjutnya dilakukan dengan pengumpulan data
yang bertujuan untuk mendapatkan ratio senyawa beracun
yang terukur dalam mikrokontroler yang akan dirancang;
disamping juga untuk mendapatkan akusisi data terhadap CO,
CO2 dan CH4. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan dan
pembuatan rancangan sistem kontrol otomatik berdasar model
yang telah disusun. Dari tahapan ini dilanjutkan ke proses
pembuatan sistem sesungguhnya. Dari sistem yang telah
dibangun dilakukan tahapan pengujian untuk mendapatkan
hasil berdasar pengamatan terhadap alat-ukur yang digunakan.
Selanjutnya berdasar hasil pengujian ditarik kesimpulan
perihal identifikasi senyawa beracun menggunakan model
pengujian sistem kontrol otomatik, serta pemetaan CO, CO2

dan CH4 terhadap produk kosmetik yang digunakan sebagai
sampling uji-coba. Pemetaan yang dimaksud tersebut adalah
melihat hasil deteksi yang dijalankan oleh sistem kontrol
otomatik saat objek sampling secara bergantian disemprotkan
pada ketiga sensor.

Nilai sasaran sebagai acuan untuk penilaian hasil
pengujian adalah ratio pada besaran perubahan tegangan di
alat-ukur. Dan untuk mendapatkan ratio nilai tegangan saat
masing-masing sensor mendeteksi senyawa beracun-tujuan
yakni mendapatkan nilai tegangan-observasi (Vobs) sebelum
dan sesudah objek sampling uji-coba disemprotkan dengan
jarak tertentu mengarah kepada header sensor selama periode
waktu-t. Dan tegangan-observasi (Vobs) dibandingkan dengan
tegangan-referensi (Vref) telah dideklarasikan dan diinisialiasi
ke dalam mikrokontroler; setiap sensitivitas CO, CO2, dan
CH4 memiliki tegangan-referensi yang berbeda. Produk yang
dijadikan objek sampling adalah deodorant-spray dan hair-
spray, yang diuji dengan cara menyemprotkan secara
bergantian pada ketiga sensor sistem kontrol otomatik
tersebut.

Gambar 1. Model rancangan alat teknik kontrol otomatik dalam identifikasi
gas suspect

Gambar 2. Diagram antar-state dalam pengujian kontrol otomatik untuk
identifikasi senyawa beracun

Kondisi ideal kemungkinan sulit untuk dibangun, namun
penciptaan suatu lingkungan mendekati kondisi ideal adalah
hal yang masih memungkinkan untuk dilakukan. Hal inilah
disiasati dengan merepresentasikan lingkungan dinamis pada
wahana yang dibuat untuk tujuan mengisolir gas suspect
percobaan. Oleh sebab itu agar hasil yang didapatkan pada
pengujian bisa terukur dengan cermat, serta menghindari
faktor gangguan lingkungan sekitar, maka dilakukan
penyederhanaan kondisi dalam hal pengujian kandungan
senyawa beracun pada produk sampling; yakni disusun suatu
wahana sebagai media pengujian. Produk sampling uji-coba
yang diambil berbentuk deodorant-spray dan hair-spray
sehingga memudahkan dalam mekanisme penyemprotan pada
interface ketiga sensor.

              CITISEE 2016                                                   Yogyakarta, 23 – 24 Agustus 2016                                    ISBN: 978-602-60280-1-3

Conference on Information Technology, Information System and Electrical Engineering 318



Gambar 3. Model kontrol otomatik dalam identifikasi awal pada lingkungan
dinamis

Penyemprotan suspect objek pada ketiga sensor dilakukan
untuk n-kali semprot, dengan asumsi 1-kali semprot jumlah
spray yang dikeluarkan adalah sama untuk masing-masing
selanjutnya n-kali semprot. Oleh sebab itu, penyemprotan
dilakukan sebanyak 10 kali langsung pada interface sensor
dan pengamatan dicatat pada besaran tegangan-observasi
untuk masing-masing multimeter yang tertera.

Gambar 4. Rangkaian sirkuit yang dirancang dalam model kontrol otomatik

Oleh sebab setiap instrumentasi memiliki nilai threshold
untuk identifikasi objek yang akan diidentifikasi, maka pada
sirkuit sistem kontrol di-set pada nilai tegangan (yang disebut
tegangan-referensi, Vref, dalam volt, V) yakni: CO, Vref=1.31V
; CO2, Vref=0.79V ; CH4, Vref=0.793V. Persamaan yang
digunakan dalam perhitungan pada pengujian yang dilakukan
ditunjukkan pada Pers.(1) dan (2). Nilai-nilai untuk setiap Vref

tersebut didapatkan dari tahapan pra-pengujian dengan cara
metode trial-and-error, sampai didapatkan nilai threshold.

Ratio untuk 1-kali penyemprotan:

r =
ref

obs

V

V *

(1)

dimana, LED/buzzer menyala apabila Vobs*  Vobs ; Vobs*
merupakan tegangan-observasi setelah penyemprotan

sedangkan Vobs merupakan tegangan-observasi sebelum
penyemprotan.

Maka untuk n-kali penyemprotan dengan selang waktu
antar ke-n penyemprotan adalah sama; rata-rata ratio dapat
dihitung dengan Pers.(2). Pada pengujian ditetapkan bahwa
selang waktu antar ke-n penyemprotan selama 45 menit,
dengan maksud agar residu diasumsikan telah habis (kondisi
wahana telah bersih).





n

i
in rr

1

1 . (2)

Gambar 5. Prototype model kontrol otomatik sebagai identifikasi awal dalam
lingkungan dinamis

Gambar 6. Teknik dan mekanisme pengukuran tegangan pada sistem untuk
mendapatkan nilai ratio
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III. PEMBAHASAN

Mekanisme pengujian dilakukan secara pengamatan
besaran pada tegangan-observasi yang tertera dengan
multimeter, setelah penyemprotan dilakukan ke dalam wahana
dengan ukuran 46 cm x 42 cm x 90 cm. Hal ini seperti telah
ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil pengamatan dengan produk
sampling untuk suspect objek sebuah deodorant-spray
ditunjukkan pada Tabel 1 sampai dengan 3, dan disertakan
dengan ratio Vobs* terhadap Vref beserta kondisi LED/buzzer.

Tabel 1. Hasil pengujian deodorant-spray untuk deteksi CO

Pengujian
ke-i

Vref Vobs Vobs* r Kondisi
LED/buzzer

1 1.310 1.291 1.791 1.367 nyala
2 1.310 1.272 1.731 1.321 nyala
3 1.310 1.262 1.291 0.985 mati
4 1.310 1.282 1.682 1.284 nyala
5 1.310 1.281 1.591 1.215 nyala
6 1.310 1.271 1.293 0.987 mati
7 1.310 1.291 1.782 1.360 nyala
8 1.310 1.281 1.753 1.338 nyala
9 1.310 1.283 1.291 0.985 mati

10 1.310 1.272 1.681 1.283 nyala

r = 1.213

Tabel 2. Hasil pengujian deodorant-spray untuk deteksi CO2

Pengujian
ke-i

Vref Vobs Vobs* r Kondisi
LED/buzzer

1 0.790 0.751 0.771 0.976 mati
2 0.790 0.761 0.801 1.014 nyala
3 0.790 0.772 0.781 0.989 mati
4 0.790 0.752 0.811 1.027 nyala
5 0.790 0.774 0.802 1.015 nyala
6 0.790 0.771 0.782 0.990 mati
7 0.790 0.772 0.811 1.027 nyala
8 0.790 0.762 0.772 0.977 mati
9 0.790 0.773 0.782 0.990 mati

10 0.790 0.762 0.811 1.027 nyala

r = 1.003

Tabel 3. Hasil pengujian deodorant-spray untuk deteksi CH4

Pengujian
ke-i

Vref Vobs Vobs* r Kondisi
LED/buzzer

1 0.793 0.771 0.811 1.023 nyala
2 0.793 0.770 0.809 1.020 nyala
3 0.793 0.772 0.779 0.982 mati
4 0.793 0.762 0.901 1.136 nyala
5 0.793 0.773 0.822 1.037 nyala
6 0.793 0.772 0.784 0.989 mati
7 0.793 0.770 0.827 1.043 nyala
8 0.793 0.769 0.771 0.972 mati
9 0.793 0.767 0.887 1.119 nyala

10 0.793 0.773 0.781 0.985 mati

r = 1.031

Terlihat pada pengujian untuk deodorant-spray,
kandungan CO mendominasi dibandingkan CO2 dan CH4.
Walaupun pada hasil pengujian CH4 terlihat sebaran deteksi
oleh sistem kontrol yakni perbandingan indikator LED/buzzer
untuk masing-masing kondisi identified dan non-identified
adalah 6:4, namun jika berhadapan dengan sesuatu yang
bersifat beracun adalah hal mutlak yang tetap selalu
diwaspadai.

Selanjutnya dilakukan pengujian produk sampling untuk
suspect objek sebuah hair-spray. Hasil penyemprotan yang
telah dilakukan ke dalam wahana, melalui interface sensor
ditunjukkan pada Tabel 4 sampai dengan 6.

Tabel 4. Hasil pengujian hair-spray untuk deteksi CO

Pengujian
ke-i

Vref Vobs Vobs* r Kondisi
LED/buzzer

1 1.310 1.297 2.297 1.754 nyala
2 1.310 1.279 2.737 2.089 nyala
3 1.310 1.267 2.292 1.749 nyala
4 1.310 1.286 2.682 2.048 nyala
5 1.310 1.286 2.595 1.981 nyala
6 1.310 1.274 2.294 1.751 nyala
7 1.310 1.294 1.988 1.518 nyala
8 1.310 1.285 2.280 1.740 nyala
9 1.310 1.285 2.074 1.583 nyala

10 1.310 1.275 2.628 2.006 nyala

r = 1,822

Tabel 5. Hasil pengujian hair-spray untuk deteksi CO2

Pengujian
ke-i

Vref Vobs Vobs* r Kondisi
LED/buzzer

1 0.790 0.705 0.725 0.918 mati
2 0.790 0.702 0.712 0.901 mati
3 0.790 0.709 0.712 0.901 mati
4 0.790 0.705 0.732 0.926 mati
5 0.790 0.702 0.729 0.923 mati
6 0.790 0.707 0.711 0.899 mati
7 0.790 0.703 0.711 0.900 mati
8 0.790 0.703 0.713 0.902 mati
9 0.790 0.705 0.714 0.903 mati

10 0.790 0.705 0.711 0.899 mati

r = 0,907

Tabel 6. Hasil pengujian hair-spray untuk deteksi CH4

Pengujian
ke-i

Vref Vobs Vobs* r Kondisi
LED/buzzer

1 0.793 0.700 0.802 1.011 nyala
2 0.793 0.677 0.791 0.997 mati
3 0.793 0.713 0.798 1.007 nyala
4 0.793 0.696 0.806 1.016 nyala
5 0.793 0.703 0.809 1.021 nyala
6 0.793 0.702 0.799 1.008 nyala
7 0.793 0.700 0.8 1.009 nyala
8 0.793 0.700 0.804 1.014 nyala
9 0.793 0.694 0.791 0.998 mati

10 0.793 0.701 0.798 1.006 nyala

r = 1.009
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Jika dibandingkan dengan hasil pengujian CH4 yang
diamati pada suspect objek untuk deodorant-spray, terlihat
pada hair-spray bahwa disparitas indikator yang ditunjukkan
pada LED/buzzer mayoritas memberi result adalah

teridentifikasi mengandung CH4. Walaupun nilai r yang
didapatkan lebih kecil atau di bawah dari deodorant-spray.
Namun dari kedua hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan 6
memberi informasi bahwa kedua suspect objek tersebut telah
terindikasi mengandung senyawa beracun CH4.

Seperti ditunjukkan pada Gambar 7, masing-masing modul
sensor adalah hasil fabrikasi, sehingga bisa diasumsikan
kalibrasi sensitivitas instrumen telah berjalan dengan baik.

Dengan demikian setiap nilai r yang didapatkan telah berasal
dari cuplikan representasi kondisi kandungan senyawa yang
diamati pada suspect objek.

Gambar 7. Modul sensor untuk CO(MQ-7), CO2(MG-811), dan CH4

(TGS2611-E00)

IV. KESIMPULAN

Identifikasi awal dalam suspect objek high-risk yang
direpresentasikan dengan deteksi kandungan senyawa beracun
yang telah dilakukan untuk gas suspect yakni: CO, CO2, dan
CH4 diidentifikasi dari perubahan besaran tegangan yang
terukur pada instrumen alat-ukur. Hasil identifikasi terlihat
dari menyala atau tidak-nya LED/buzzer untuk setiap indikator
senyawa sebagai suspect, yang secara tidak langsung berasal
dari ratio tegangan-observasi setelah penyemprotan (Vobs*)
terhadap tegangan-referensi (Vref). Sehingga dengan demikian,
berdasar pengujian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan
parameter konstantasensitivitas pada Pers.(3) dengan besaran uji-
pembanding adalah tegangan terukur.

reference

observed

V

V
= konstantasensitivitas (3)

Berdasarkan hasil pengujian untuk produk sampling yakni
hair-spray yang diuji-coba mengindikasikan serta
menunjukkan bahwa kandungan senyawa beracun CO lebih
mendominasi dibandingkan CH4 dan CO2. Serta yang lebih
kecil dibandingkan senyawa yang lain adalah CO2 dengan
range: 0.90 < r  1.00304.

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengujian didapatkan
bahwa semakin besar konstantasensitivitas , maka semakin tinggi
indikasi kandungan senyawa beracun pada suspect objek.
Walaupun tidak disertakan dengan nilai ppm yang terkandung,
namun hal ini telah cukup menginformasikan identifikasi

senyawa beracun, yakni:  CO, CO2, dan CH4 pada suspect
objek tersebut.

Produk-produk kosmetik dan sejenisnya terutama yang
mengandung aerosol untuk memberi aroma (wangi/harum),
disarankan jauh dari jangkauan anak-anak oleh sebab berdasar
hasil pengujian sangat dominan mengandung kandungan
senyawa racun, khususnya karbon-monoksida, yang
membahayakan bagi kesehatan. Terlebih lagi apabila
mengenai mata, mulut, dan kulit karena ‘sarat’ bahkan
kompleks akan kandungan CO dan CH4. Disamping itu juga
dihimbau agar produk-produk tersebut tidak boleh dibuang
sembarangan terlebih dibakar, khususnya lagi agar limbah
buangan untuk produk-produk sejenis harus terkelola dengan
baik. Hal inilah menjadi alasan mengapa pada label kemasan
produk parfum atau pengharum ruangan, bahkan hair-spray
dihimbau agar jauh dari jangkauan api serta tidak sembarang
dalam membuangnya dalam bak/tong sampah bila sudah tidak
terpakai lagi.

Walaupun pada hasil pengujian tidak terlihat nilai batas
ambang untuk keadaan dan sifat ‘beracun’, namun dengan
melihat faktor pencegahan dalam kesehatan dan keselamatan
kerja, patut menjadi hal krusial untuk antisipasi dari keadaan
yang membahayakan. Suspect objek yang telah diuji-cobakan
telah cukup terbukti mengandung senyawa beracun: CO, CO2,
dan CH4 dengan sistem deteksi  kontrol otomatik sesuai
dengan rancangan yang telah dibangun. Dan berdasar hasil
pengujian, sistem kontrol otomatik ini telah berjalan dengan
baik untuk menguji identifikasi kandungan senyawa beracun
tersebut. Hal ini terlihat pada tabel pengamatan dan observasi
langsung pada LED dan buzzer.

Model kontrol otomatik yang dibangun belum
menyertakan ukuran kandungan senyawa yang dideteksi
dalam ukuran ppm pada display. Dengan demikian untuk
selanjutnya agar diupayakan ditambahkan modul khusus
dalam mengukur konsentrat gas suspect dalam senyawa
beracun yang akan diperiksa agar informasi lebih lengkap dan
memberi manfaat lebih baik lagi dalam hal kualitas.

Mekanisme teknis dalam penyemprotan cenderung ke arah
posisi tengah. Oleh sebab itu disarankan, apabila ingin
memfokuskan pada persoalan kandungan ppm yang ingin
dideteksi yakni dalam hal akurasi nilai yang didapatkan,
sangat membantu bila mengunakannya ruang-buffer sebelum
kandungan senyawa suspect diarahkan pada ketiga interface
sensor.

Kondisi kalibrasi instrumen yang digunakan sebagai alat-
ukur merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan sebelum
alat digunakan untuk mengukur sistem yang diobservasi.
Demikian juga dalam hal koneksi antar elemen-elemen
komponen elektronika dalam sistem kontrol yang dibangun
harus semaksimal mungkin direduksi faktor isolasi akibat
mekanisme soldering yang kurang tepat.
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Abstrak - Untuk saat ini masih sangat jarang orang 

yang membuat printer Direct to Garment (DTG). Sehubungan 

dengan kondisi tersebut, maka muncul gagasan untuk membuat 

Printer Direct to Garment (DTG) berbasis Printer Inkjet sendiri 

dengan menggunakan material besi. Penelitian ini hanya 

membahas tentang pembuatan Printer Direct to Garment (DTG) 

berbasis Printer Inkjet dan tidak membahas tentang ketahanan 

tinta yang digunakan.Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini kurang lebih selama tiga bulan, yaitu terhitung mulai dari 

melakukan observasi dan studi pustaka, pengumpulan alat dan 

bahan, pembuatan konsep, serta pelaksanaan pembuatan Printer 

Direct to Garment (DTG) berbasis Printer Inkjet .Setelah 

melaksanakan konsep yang dibut maka menghasilkan suatu 

produk yaitu Printer Direct to Garment (DTG) berbasis Printer 

Inkjet yang mampu mencetak pada media kain secara langsung 

sesuai dengan fungsinya.Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa Printer Inkjet yang hanya mampu mencetak 

pada media kertas dapat diubah fungsinya menjadi Printer 

Direct to Garment (DTG) untuk mencetak pada media kain. 

Dengan membuat Printer Direct to Garment (DTG) berbasis 

Printer Inkjet sendiri, bisa memangkas biaya yang lebih 

ekonomis jika dibandingkan dengan membeli Printer Direct to 

Garment (DTG) buatan pabrikan.  

 

Keywords: Printer Direct To Garment (DTG), Digital Printing, 

Raster Image 

Kata Kunci : Printer Direct To Garment (DTG), Digital Printing, 

Raster Image Processor (RIP) 

 

 

I. PENDAHULUAN 

PerkembanganTeknologi sablon manual dan sablon 

digital untuk industri garmen khususnya kaos saat ini sangat 

pesat. Hal ini dikarenakan telah hadirnya sebuah teknologi 

yang saat ini sedang menjadi fenomena di industri garmen 

yaitu teknologi mesin printer Direct to Garment (DTG). 

Dengan mesin printer Direct to Garment (DTG) produsen 

sablon tidak lagi memerlukan mesin press, screen ataupun 

transfer paper untuk mencetak disain pada kaos. 

Printer Direct to Garment (DTG) inibisa langsung 

mencetak gambar disain yang dibuat di komputer langsung ke 

kain, seperti halnya mencetak dokumen ke kertas. Tentu saja 

hal ini akan sangat mempercepat proses produksi. Dan yang 

menjadi kelebihan utama printer Direct to Garment (DTG) 

adalah bisa mencetak berbagai warna tanpa terkecuali, dengan 

berbagai bentuk atau gradasi yang selama ini merupakan 

keterbatasan dari sablon manual maupun sablon digital [1]. 

Printer Direct to Garment (DTG) juga mampu 

mencetak disain di berbagai jenis permukaan kain. Sehingga 

printer Direct to Garment (DTG) ini mampu memproduksi 

kaos-kaos dengan kualitas gambar yang baik.Kelebihan yang 

dimiliki oleh printer Direct to Garment (DTG) yaitu proses 

cetak disain ke kain polos yang lebih cepat dan lebih mudah. 

Selain itu, biaya cetak bisa menjadi lebih murah dan tidak 

memerlukan jumlah minimal seperi halnya pada sablon 

manual yang menggunakan screen untuk setiap disainnya. 

Meskipun teknologi printer Direct to Garment (DTG) 

sudah tersedia, untuk saat ini masih sangat jarang orang yang 

membuat printer Direct to Garment (DTG)sendiri, mereka-

mereka yang ingin membuat  printer Direct to Garment 

(DTG)sendiri masih beranggapan akan susahnya membuat dan 

mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 

printer Direct to Garment (DTG). Selain itu bagi sebagian 

besar pelaku industri kaos masih memilih menggunakan 

sablon manual dibandingkan menggunakan printer Direct to 

Garment (DTG)yang sebenarnya akan lebih efektif dan efisien 

dalam menghasilkan gambar-gambar pada produksi kaos 

mereka. Bagi para  pelaku industri kaos, printer Direct to 

Garment (DTG) merupakan solusi dari keterbatasan sablon 

manual khususnya untuk menghasilkan gambar-gambar yang 

memiliki warna-warna gradasi pada desain mereka. Suatu saat 

nanti, printer Direct to Garment (DTG) akan menggantikan 

sablon manual yang sekarang ini kita kenal. 

 

II.  TEORI 

1. Printer 

Printer atau pencetak adalah alat yang menampilkan data 

dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun 

gambar/grafik, di atas kertas.Printer biasanya terbagi atas 

beberapa bagian, yaitu picker sebagai alat mengambil kertas 

dari tray. Tray ialah tempat menaruh kertas. Tinta atau toner 

adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang 

disebut tinta atau toner yang digunakan untuk menulis atau 

mencetak pada kertas. 

Perbedaan toner dan tinta ialah perbedaan sistem; toner 

atau laser butuh pemanasan, sedangkan tinta atau inkjet tidak 

butuh pemanasan, hanya pembersihan atau cleaning pada 

print-head printer tersebut[2]. 
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2. Direct to Garment (DTG) 

Direct to Garment merupakan teknologi terbaru dalam seni 

sablon kaos. Teknologi ini sangat mempermudah penyablonan 

kaos layaknya mencetak pada media kertas menggunakan 

printer. Mecin DTG mampu melakukan pencetakkan secara 

langsung di atas kaos yang akan disablon, tanpa menggunakan 

transfer paper. Pada awalnya sablon kaos dikuasai oleh teknik 

transfer paper, yaitu mencetak pada kertas khusus yang 

disebut transfer paper. Gambar pada kertas tersebut kemudian 

dipindahkan ke kaos dengan teknik hot press menggunakan 

mesin press. Kelemahannya di sini adalah prosesnya yang 

terlalu lama [3]. 

3. Printer Direct to Garment (DTG) 

Pencetakan pada garmen secara langsung, juga dikenal 

sebagai pencetakan Direct to Garment (DTG), adalah proses 

pencetakan pada tekstil dan pakaian menggunakan teknologi 

inkjet khusus atau dimodifikasi [4]. 

Dua persyaratan utama dari printer Direct to Garment 

(DTG) adalah mekanisme transportasi untuk garmen dan tinta 

khusus (tinta inkjet tekstil) yang diterapkan pada tekstil secara 

langsung dan diserap oleh serat. Semua printer Direct to 

Garment (DTG) adalah keturunan dari printer inkjet desktop 

yang oleh karena itu banyak printer Direct to Garment (DTG) 

seperti Anajet Sprint, dan BelQuette Mod1 memanfaatkan 

beberapa bagian dari printer yang sudah ada sebelumnya. 

Beberapa perusahaan, seperti DTG Digital, AnaJet, Oprintjet, 

Bruder, MAPI Digital, Kornit dan Mimaki memiliki printer 

yang menggunakan teknologi yang sama, namun diproduksi 

tanpa bagian yang tepat dari setiap merek mesin lainnya. 

Beberapa printer Direct to Garment (DTG) telah 

dibangun dengan menggunakan resolusi yang lebih rendah 

dari industri Inkjetprint head seperti yang ditemukan di printer 

format besar yang digunakan untuk mencetak spanduk. 

Meskipun tidak ada produsen garmen saat ini yang memiliki 

teknologi untuk membuat cetakan mereka sendiri, beberapa 

memiliki hak eksklusif untuk diproduksi. Beberapa produsen 

teknologi inkjet menawarkan produk yang dirancang untuk 

pencetakan tekstil langsung, menyediakan mesin, printer dan 

tinta. Resolusi dan kecepatan directtogarmenprinter Inkjet 

telah meningkat selama 8 tahun terakhir. Direct to Garment 

(DTG) diakui pada awal kuartal terakhir tahun 2004 ketika 

Mimaki & US Screen memperkenalkan printer mereka di 

pameran SGIA di Minneapolis [4]. 

Pencetakan Direct to Garment (DTG) ini paling sering 

diimplementasikan pada pakaian yang terbuat dari katun atau 

katun campuran, meskipun perkembangan terbaru dalam 

teknologi telah memungkinkan untuk polyester dan kapas / 

campuran poli. Direct to Garment (DTG) pencetakan pada 

pakaian gelap sekarang sedang dilakukan oleh sejumlah 

produsen yang berbeda.  

Mayoritas printer Direct to Garment (DTG) didukung 

oleh komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang 

dikenal sebagai Raster Image Processor (RIP). Perangkat 

lunak Raster Image Processor (RIP) memungkinkan printer 

untuk mencetak dengan volume yang lebih besar dari tinta, 

menghasilkan underbases tinta putih untuk kain gelap dan 

juga menyediakan manajemen warna presisi melalui profil 

warna. Software Raster Image Processor (RIP) 

memungkinkan untuk menjalankan beberapa printer dari satu 

komputer, perhitungan biaya tinta serta preview real time file 

sebelum dicetak [5]. 

Cara kerja printer Direct to Garment (DTG) yaitu 

mencetak langsung pada media kain dengan metode media 

cetak berbahan kain tersebut langsung mendapat seprotan tinta 

dari print head. Media cetak kain diletakan tepat dibawah 

printer dengan menggunakan tatakan atau flatbad supaya 

permukaan media cetak kain terseut menjadi rata. Flatbad 

terhubung dengan roller penggerak sehingga media cetak kain 

tersebut bergeser seiring dengan pergerekan print head yang 

bergeser dan menyemprotkan tinta. 

4. Printer Inkjet 

Printer Inkjet adalah alat cetak yang sudah 

menggunakan tinta cair untuk mencetak, baik tulisan maupun 

gambar. Printer inkjet dapat mencetak gambar dengan warna 

yang cukup baik. Kecepatan mencetak jumlah halaman pada 

printer Inkjet tidak sama, tergantung pada jenis merk printer 

tersebut. Karena menggunakan tinta cair, maka diperlukan 

waktu beberapa saat supaya tinta mengering setelah dicetak 

diatas kertas [6]. 

Ink-jet Printing saat ini digunakan untuk grafis berskala 

kecil (rumah dan kantor kecil) dan untuk mencetak teks. ink-

jet Printing sekarang juga semakin diterapkan dalam 

percetakan komersial dan fitur tertentu membuatnya sangat 

menarik untuk mencetak dalam dunia usaha  [7]. 

Dengan inkjet printer dan printer ink cartridge, tugas 

pencetakan dokumen dan penggantian ink cartridge lebih 

sering dipergunakan, lebih dipercaya dengan hasil yang lebih 

bersih dari pada pita atau pengisian toner cartridge. 

Perkembangan teknologi Inkjet memperluas pilihan 

printer personal dan patut dibanggakan, karena 

kemampuannya menghasilkan cetakan di atas kertas yang 

berbeda jenis dan ukuran, pabrik,film dan lain-lain serta 

teknologi inkjet yang berkembang lebih cepat dibandingkan 

dengan teknologi jenis printer lainnya. Hal ini dibuktikan 

dengan lebih seringnya muncul printer inkjet dibandingkan 

dengan printer lain. Teknologi inkjet masih memberikan 

peluang perkembangan yang lebih luas, seperti peningkatan 

kecepatan, warna dengan resolusi yang tinggi, sehingga printer 

inkjet identik dengan printer personal. Printer inkjet digunakan 

untuk jaringan, namun printer personal didominasi oleh printer 

inkjet. Printer inkjet juga memiliki kemampuan-kemampuan 

baru, seperti kemampuan mencetak diatas berbagai ukuran dan 

media (kertas, kartu).   

5. Printer Laser 

Printer laser adalah alat pencetak untuk komputer yang 

menggunakan teknologi diode cahaya untuk mendapatkan 

partikel-partikel kecil toner dari cartridge ke kertas. Pada 

tahun 1938 Charles Carlson mengembangkan teknik fotokopi 

disebut xerografi (atau electrophotography).  

Penemuannya ini dipatenkan pada bulan Oktober 1942. 

Teknologi ini membentuk dasar dari printer laser yang 

kemudian dikembangkan oleh Gary Starkweather, seorang 

peneliti dan insinyur di Xerox Palo Alto Research Center, 

mulai tahun 1969 dan selesai pada tahun 1971. Starkweather 
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bekerja di bagian desain printer dengan memodifikasi mesin 

fotokopi Xerox.   

Starkweather menonaktifkan sistem pencitraan dan 

menciptakan sebuah drum berputar dengan 8 sisi cermin, 

dengan laser terfokus pada drum. Cahaya dari laser akan 

memantul dari drum berputar, menyapu halaman karena 

perjalanan melalui mesin fotokopi.Printer ini kemudian diberi 

nama EARS atau lebih dikenal dengan nama Xerox 9700. 

Sebagai printer laser pertama, ukurannya juga cukup besar 

yaitu mencapai 5 x 4 meter dan berbobot sekitar 100 kilogram. 

Sehingga biaya produksinya cukup tinggi dan belum 

diproduksi secara massal.  Namun printer ini menjadi langkah 

awal pengembangan dan evolusi industri laser printer di 

dunia.  

6. Media Cetak Printer 

Beberapa media cetak untuk printer yaitu: 

a. Kertas 

 Kertas adalah media cetak yang umum digunakan. Kertas 

dipergunakan hampir untuk semua kebutuhan pencetakan 

skripsi, karya tulis dan pekerjaan kantor.Hampir semua jenis 

printer mengkondisikan kertas sebagai media cetaknya. 

b. Kain dan Media Ruang Luar 

Teknologi ini dikenal dengan digital printing. Biasanya 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan periklanan atau 

advertising sebagai media ruang luar, termasuk di dalamnya 

penggunaan untuk spanduk, reklame[8] 

III. METHODOLOGY 

a. Metode pengumpulan data  

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

2. Studi pustaka 

b. Alat dan bahan penelitian 

Untuk pembuatan printer Direct to Garment 

(DTG)memerlukan alat dan bahan antara lain :  

1. Alat 

 Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

printer Direct to Garment (DTG) adalah : 
a.  Pita ukur / meteran 

b.  Penggaris besi 

c.  Ballpoin/spidol/pensil/kapur tulis 

d.  Meja gergaji 

e.  Gergaji kayu dan gergaji besi 

f.  Obeng ( + dan - ) 

g.  Lem besi 

h.Bor Listrik 

i. Tang 

2. Bahan 

 Adapun bahan yang dibutuhkan antara lain : 

a. Perangkat keras. 

1) Printer Inkjet dengan 6 channel warna 

2) Besi Hollow Galvalum 

3) 1 dan 1/2inch sekrup kayu   

4) 24inch bantalan bola laci track  

5) Kepingan aluminium (ketebalan1/16" )  

b. Perangkat Lunak 

1) Driver Printer  

2) Software Sketchup Versi 14. 

3) Software Raster Image Processor (RIP) 

c. Konsep Penelitian :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 1. Konsep Penelitian 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses pembuatan direct to garmen berbasis printer inkjet 

yaitu :  

1. Melakukan persiapan 

Yaitu mencari referensi tentang printer Direct to Garment 

(DTG), baik dari media cetak dan media elektronik seperti 

internet. Kemudian mencari bahan-bahan yang dibutuhkan 

dengan melakukan survey harga bahan-bahan tersebut dengan 

tujuan mendapat bahan dengan harga yang seminimal 

mungkin. 

Langkah selanjutnya maka peneliti mulai mengumpulkan 

bahan-bahan dan juga peralatan yang diperlukan ini yaitu 

antara lain : 

a. Besi Hollow Galvalum 

Besi Hollow Galvalum digunakan untuk membuat rangka 

utama pada pembuatan printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet ini. Ukuran yang digunakan yaitu 

besi Hollow Galvalum 15 mm x 35 mm dan 35 mm x 35 mm, 

panjangnya disesuaikan dengan gambar desain.  

b. Plat Besi 

 Plat besi digunakan untuk membuat bagian slider 

penopang media cetak pada printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet yang akan dibuat. Pemilihan plat 

besi ini dengan alasan karena permukaan plat besi bisa 

dipastikan sangat rata dan hasilnya akan lebih kokoh. Berikut 

contoh plat besi yang akan digunakan untuk membuat slider 

penopang media cetak pada printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet  

c. Rel Laci 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Harga Printer DTG Masih Mahal 

TUJUAN PENELITIAN 

Membuat Printer DTG Berbasis Printer Inkjet   

METODE PENGUMPULAN DATA 

                  1. Observasi, 2. Studi Pustaka 

METODE PELAKSANAAN 

1. Persiapan, 2. Membuat Gambar Site Plan,                             3. 

Pembongkaran Printer Inkjet, 4. Pembuatan Printer DTG, 5. Uji 

Coba, 6. Finishing 

HASIL 

Printer DTG Berbasis Printer Inkjet 
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 Rel laci nantinya akan digunakan sebagi slider pada printer 

Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet tersebut yang 

memiliki fungsi penopang dudukan kain supaya pergeseran 

media cetak kain tersebut lebih ringan dan lancar. 

d. Lem Serba Guna 

 Lem serba guna berfungsi untuk merekatkan kayu, besi, 

dan plastik yang akan sangat berfungsi dalam pembuatan 

printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet ini. 

Meskipun penguat utama pada papan kayu menggunakan 

skrup namun akan sangat mudah jika diantu dengan lem 

terlebih dahulu, apalgi jika dalam pengerjaan dilakukan 

sendiri tanpa bantuan orang lain.  

e. Cat Semprot 

Cat semprot digunakan pada hasil akhir printer Direct to 

Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet supaya terlihat lebih 

rapi, dalam hal ini peneliti menggunakan cat semprot warna 

hitam kemasan kaleng yang banyak tersedia di took-toko besi, 

f. Paku Skrup 

Paku skrup digunakan untuk menyatukan rangka dengan 

rel laci pada pembuatan printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet, paku skrup akan lebih efektif 

digunakan disbanding menggunakan paku kayu biasa. 

g. Ball Bearing 

Untuk memperlancar pergeseran penopang kain yang 

terkait dengan rel laci, maka dibutuhkan 2 buah bearing yang 

nantinya dipasang disebelah kanan dan kiri sisi besi as 

penggerak roler. Diameter bearing yang digunakan 

disesuaikan dengan besar besi as tersebut,  

h. Bor Listrik 

Penting juga menggunakan bor listrik untuk melubangi 

tempat. 

i. Mata Bor 

Selain bor listrik diatas ada beberapa ukuran mata bor 

yang dibutuhkan yaitu 3 mm, 5 mm, dan 10 mm. 

j. Meteran 

Supaya hasil pembuatan printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet sesuai dengan gambar yang telah 

didesain sebelumnya maka dibutuhkan meteran. Selain itu 

juga supaya bahan yang digunakan tidak banyak yang 

terbuang jika ukuran bahan-bahan tersebut sesuai dengan 

desain yang telah dibuat,  

k. Gergaji Besi 

 Gergaji besi ini berfungsi untuk memotong bagian-

bagian dari printer inkjet yang akan dijadikan printer Direct to 

Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet, yaitu bagian dalam 

yang terbuat dari besi dan bagian luar yang terbuat dari 

plastik. Harus dipotong karena digunakan sebagi jalur lajunya 

penopang kain yang bergeser ke depan saat printer Direct to 

Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet tersebut bekerja 

mencetak.Selain itu gergaji besi ini juga bisa digunakan untuk 

memotong papn kayu yang digunakan sebagai rangka utama 

karena hasilnya lebih halus namun dibutuhkan waktu yang 

lama dalam pemotongan,  

l. Penggaris Siku 

Penggaris siku digunakan untuk membuat tanda garis 

pada papan kayu yang hendak dipotong sesuai ukuran pada 

gambar desain, fungsinya supaya potongan-potongan papan 

kayu tersebut lebih simetris dan proporsional saat disatukan 

menjadi rangka utama printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet. 

m. Sigmat 

Dalam projek ini dibutuhkan sigmat untuk mengukur 

diameter besi as utama dan mengukur diameter bearing yang 

dibutuhkan. 

n. Obeng 

Banyak terdapat baut-baut kecil yang terpasang pada 

printer inkjet yang akan diubah menjadi printer Direct to 

Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet maka dari itu 

dibutuhkan obeng untuk membuka baut-baut tersebut.  

 

2. Pembuatan Rancangan Gambar Atau Site Plan 

 Tahap selanjutnya peneliti membuat gambar desain atau 

site plan printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer 

Inkjet. Dalam pembuatan desain printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet ini peneliti menggunakan 

softwere gratis yaitu Sketchup Versi 14. 

 Tujuan pembuatan gambar desain atau site plan ini yaitu 

supaya  dalam pembuatan printer Direct to Garment (DTG) 

lebih terencana dan fokus sesuai desain yang 

dibuat.Pembuatan desain atau site planprinter Direct to 

Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet ini, peneliti membuat 

dari beberapa sudut pandang, antara lain : 

a. Desain Rangka Utama 

Rangka utama yang akan dibuat menggunakan besi Hollow 

Galvalum 15 mm x 35 mm dan 35 mm x 35 mm, alasan 

memilih material besi Hollow Galvalum dengan tujuan supaya 

rangka yang dihasilkan lebih kokoh dan tahan lama.  

b. Desain Slider Penopang Media Cetak 

Slider penopang media cetak yang nantinya dibuat yaitu 

menggunakan material plat besi dengan ketebalan 1 mm. Plat 

besi yang dibutuhkan antara lain dengan ukuran 125 mm x 

600 mm untuk sisi sebelah kanan, ukuran 125 mm x 600 mm 

untuk sisi sebelah kiri, dan 220 mm x 600 mm untuk bagian 

bawah serta 210 mm x 290 mm untuk sisi bagian atas. 

c. Desain Tampak Samping Kanan dan Kiri 

Pada dasarnya desain kanan dan kiri tampak sama, akan tetapi 

pada kenyataannya akan sedikit berbeda, karena di sisi kanan 

untuk penempatan pompa tinta dan di sisi kiri untuk 

penempatan motor penggerak roler as utama.  

d. Desain Tampak Depan 

3. Pembongkaran Printer Inkjet 

Tahapan-tahapannya : 

a. Lepaskan tinta infus dari catridge dengan cara tarik 

penutup catride kemudian cabut selang tinta satu per satu. 

b. Buka cover penutup printer kanan dan kiri, penutup 

ini tidak menggunakan skrup tetapi menggunakan soket untuk 

mengoncinya, hati-hati saat membuka soket bagian dalam. 

c. Buka skrup yang berada di sebelah catridge  

d. Buka penutup bodi printer yang tengah yaitu dengan 

cara membuka pengait kiri kanan bagian depan printer. 

e. Selanjutnya lepas bagian tempat kertas bagian 

belakang, tempat kertas bagian depan, dan tatakan untuk 

tempat CD/DVD yang terletak dibagian depan. 
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f. Kemudian lepas roler penarik kertas, penopang kertas 

bagian atas, dan penopang kertas bagian bawah. 

g. Selanjutnya lepaskan karet belt, gigi-gigi plastik yang 

terhubung dengan motor penggerak roler, dan lepaskan juga 

motor penggerak roler tersebut. 

h. Tahap selanjutnya adalah memisahkan rangka besi 

Printer Inkjet dengan body printer bagian bawah. Untuk 

melakukan hal tersebut perlu membuka 3 baut pengait rangka 

besi dengan body bawah printer inkjet antara lain 1 terletak 

disebelah kiri dan 2 baut terletak disebelah kanan tepatnya 

persis di samping tempat parkir print head. 

i. Setelah kedua bagian diatas terpisah, kemudian 

lepaskan power supply unit printer inkjet. 

j. Kemudian lepas besi roler kertas depan  

k. Selanjutnya lepas as besi roler utama yang terletak 

dibawah as laju cartridge. 

4. Pembuatan printer Direct to Garment (DTG) 

a. Bagian Rangka Menggunakan Besi Hollow 

Galvalum.  

pemilihan material besi Hollow Galvalum dalam pembuatan 

rangka printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet 

ini dengan tujuan yaitu rangka yang dibuat akan lebih kokoh.  

b. Bagian Slider Tempat Kain 

Slider penopang media cetak yang  dibuat ini 

menggunakan material plat besi dengan ketebalan 1 mm. Plat 

besi yang dibutuhkan antara lain dengan ukuran 125 mm x 

600 mm untuk sisi sebelah kanan, ukuran 125 mm x 600 mm 

untuk sisi sebelah kiri, dan 220 mm x 600 mm untuk bagian 

bawah serta 210 mm x 290 mm untuk sisi bagian atas.  

c. Bagian Printer Direct to Garment (DTG)berbasis 

Printer Inkjet 

1) Potong Bagian Bawah Printer Inkjet 

Tujuan memotong bagian bawah printer ini adalah 

membuka jalan untuk pergerakan penopang kain 

pada Printer Direct to Garment (DTG), potongan 

bagian bawah tersebut. 

2) Pasang Power Suply Printer Inkjet ke Rangka  

Power Suply merupakan komponen yang 

penting karena sebagai sumber daya pada 

Printer Direct to Garment (DTG), sebelum 

diubah menjadi Printer Direct to Garment 

(DTG)Power Suply ini terletak tepat dibawah 

Printer Inkjet. Karena bagian bawah Printer 

Inkjet tersebut telah dipotong maka harus 

memindahkan posisi Power Suply tersebut  

3). Pasang Motor Penggerak Roler 

4) Pasang Pemompa Tinta Pada Rangka 

5)  Potong rangka Besi Bagian dalam Printer Inkjet 

5. Uji coba printer Direct to Garment (DTG) 

 Sebelum masuk ketahap akhir dari pembuatan printer 

Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet ini, perlu 

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Ada dua tahap dalam uji 

coba printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet 

ini yaitu : 

a. Uji coba menyalakan printer Direct to 

Garment(DTG)berbasis Printer Inkjet. 

b. Uji coba mencetak menggunakan media kain 

pada printer Direct to Garment (DTG)berbasis 

Printer Inkjet. 

6. Finishing 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan 

printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet. 

Finishing yang dilakukan yaitu mulai dari membersihkan 

printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet dari 

sisa-sisa serbuk kayu, merapikan kabel-kabel dalam printer, 

melakukan pengecatan rangka beserta cover printer.  

7. Hasil 

Setelah semua tahap dilalui, yaitu mulai dari persiapan 

sampai dengan finishing maka didapat hasil yang diinginkan 

yaitu printer Direct to Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet 

sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan pada 

penelitian ini. Printer Direct to Garment (DTG)berbasis 

Printer Inkjet yang dihasilkan dan yang telah diuji coba ini 

mampu mencetak pada media kain secara langsung sesuai 

dengan fungsinya dan dengan biaya yang lebih ekonomis jika 

dibandingkan dengan membeli printer Direct to Garment 

(DTG)buatan pabrikan.  

Hasilnya seperti tampak pada gambar 1 dan 2 berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Tampak Samping Kiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Tampak Samping Kanan 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Printer Inkjet yang hanya mampu mencetak pada 

media kertas dapat diubah fungsinya menjadi printer 

Direct to Garment (DTG)untuk mencetak pada media 

kain. 

2. Dengan membuat printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet sendiri, bisa memangkas 

biaya yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan 

membeli printer Direct to Garment (DTG)buatan 

pabrikan. 

 

B. Saran 

Dalam penerapan penelitian ini peneliti memberikan 

saran antara lain : 

1. Sebelum memulai pembuatan printer Direct to 

Garment (DTG)berbasis Printer Inkjet disarankan 

untuk membuat gambar desain terlebih dahulu 
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dengan tujuan supaya tidak ada bahan material yang 

terbuang atau salah penggunaan. 

2. Jika ingin membuat printer Direct to Garment 

(DTG)berbasis Printer Inkjet disarankan memilih 

printer Inkjet yang mempunyai print head yang kuat, 

hal ini dapat diketahui dengan mencari referensi-

referensi tentang printer Inkjet. 
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Abstract—Paper ini menyajikan investigasi pengaruh 

pemasangan PSS berbasis sinyal global pada sistem tenaga 

multimesin terhadap peredaman osilasi frekuensi rendah. Filter 

dalam struktur PSS dirancang berdasarkan tanggapan 

frekuensinya, sedangkan parameter lead-lag dioptimisasi dengan 

PSO. Fungsi obyektif diformulasikan berbasis eigenvalue untuk 

menggeser komponen real eigenvalue sistem ke kiri dan 

meminimalkan overshoot yang terjadi. Unjuk kerja perancangan 

PSS berbasis sinyal global diuji pada sistem tenaga 3-Mesin 4 

Bus sebagai test system dibawah kondisi operasi dan dikenakan 

gangguan berupa kenaikan beban. Hasil analisis eigenvalue, 

participation factor dan simulasi domain waktu menunjukkan 

bahwa sistem dengan PSS berbasis koordinasi antara sinyal lokal 

dan sinyal global lebih efektif meredam osilasi frekuensi rendah 

daripada PSS berbasis sinyal lokal saja. 

Keywords— PSS, sinyal global, sistem tenaga multimesin, PSO 

I.  PENDAHULUAN 

Koordinasi antara sinyal lokal dengan sinyal global 
mampu secara efektif meredam Osilasi Frekuensi Rendah atau 
Low Frequency Oscillations (LFO) [1-2]. Sinyal global yang 
dimaksud adalah sinyal kecepatan rotor yang berasal dari 
berbagai generator dalam suatu sistem interkoneksi. Sinyal-
sinyal ini memungkinkan dikirim dari berbagai tempat yang 
jauh dan dikoordinasikan untuk dijadikan sinyal masukan PSS 
dengan piranti Wide Area Measurement Systems (WAMS) 
seperti Phasor Measurement Unit (PMU) dan Supervisory 
Control and Data Acquisition (SCADA).  

Studi terkait sinyal global selama ini hanya menggunakan 
High-Pass Filter (HPF) pada blok washout dari struktur ini 
meskipun efektif dalam meredam LFO [1-2] akan tetapi 
penggunaan Low-Pass Filter (LPF) dalam studi perancangan 
PSS berbasis sinyal global perlu diinvestigasi lebih lanjut. 

Teknik komputasi heuristics untuk mengoptimisasi fungsi 
obyektif dengan menggunakan Genetic Algorithm (GA) telah 
dipakai oleh [3-4]. Teknik komputasi GA dilaporkan akan 
mengalami penurunan unjuk kerja ketika diterapkan pada 
sistem yang memiliki fungsi obyektif epistatic yang tinggi-

dimana parameter yang akan dioptimisasikan sangat 
terkorelasi sehingga mengakibatkan konvergensi yang 
prematur [5-6]. Teknik komputasi heuristics lain yaitu 
Particle Swarm Optimization (PSO) telah dipakai oleh [6-7]. 
Teknik komputasi PSO memiliki kelebihan dibandingkan 
dengan GA yaitu memiliki konsep yang sederhana, mudah 
untuk diimplementasikan, dan komputasinya lebih efisien [6].  

Studi ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh 
pemasangan PSS dengan memanfaatkan sinyal global 
terhadap stabilitas sistem tenaga multimesin setelah terjadi 
gangguan. Perancangan LPF berbasis tanggapan frekuensi 
dipertimbangkan dalam struktur PSS, sedangkan parameter 
lead-lag dioptimisasi dengan PSO. Skema pengendalian diuji 
pada test system melalui analisis modal (eigenvalue dan 
participation factor) dan simulasi domain waktu. 

II. METODOLOGI 

A. Model Sistem Tenaga Multimesin 

Model Phillips–Heffron untuk sistem tenaga multimesin 

dapat diformulasikan sebagai berikut [8-10]:  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 
(4) 

 

dimana variabel dan parameter sistem pada persamaan (1)-(4) 

dinyatakan  dalam vektor atau matriks dimensi n, sebagai 

contohnya: 

  
Konstanta K1i, K2i, K3i, K4i, K5i dan K6i dinamakan konstanta 
Phillips-Heffron. 
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Persamaan (1)-(4) dibawa ke bentuk sistem matriks sebagai 

berikut: 

 

(5) 

 

B. Model PSS 

Rancangan pengendali pada studi ini terdiri dari dua 
cabang Lead-Lag PSS seperti pada Gambar 1 yaitu cabang 
pertama untuk LFO Lokal dan cabang kedua untuk LFO Inter-
area. Kedua cabang secara umum memiliki struktur gain, 
washout filter, dan kompensator lead-lag. Gain G, KL, dan KI 
dipilih untuk menyediakan redaman yang memadai baik dari 
modus lokal maupun inter-area pada kondisi operasi yang 
bervariasi. Ada dua jenis washout filter, pertama berupa High 
Pass Filter (HPF) yang memuat TW dan lainnya berupa Low 
Pass Filter (LPF) yang memuat Tv keduanya dapat 
mengurangi bias steady state pada keluaran PSS, sehingga 
PSS hanya akan menanggapi osilasi pada kecepatan rotor. 
Kompensator lead-lag yang memuat konstanta waktu T1-T4 
dan τ1-τ4 menyediakan phase lead bagi masukan sinyal PSS 
dengan range frekuensi sekitar 0.1-3 Hz. 

Cabang pertama memiliki sinyal masukan perubahan 
kecepatan rotor generator lokal ∆ωi yang selanjutnya 
dinamakan sinyal lokal ∆ωi. Fungsi alih dari cabang pertama 
yaitu:  

 

(6) 

Cabang kedua memiliki sinyal masukan selisih perubahan 
kecepatan rotor generator lokal ∆ωi dengan perubahan 
kecepatan rotor generator tetangga di area yang berbeda yang 
selanjutnya dinamakan sinyal global ∆ωij. Fungsi alih dari 
cabang kedua yaitu: 

 

(7) 

Sinyal kendali total VST didapat dari persamaan berikut: 

 

(8) 

 

Gambar 1. Blok diagram model PSS dalam studi 

Nilai parameter G, KL, dan KI = 0.1-50; T1, T3, τ1, dan τ3 = 0.2 
– 1.5 dtk; T2, T4, τ2, dan τ4 = 0.02 – 0.15 dtk; TW = 10 dtk [11]; 
TV = 1/αLPF, dimana besarnya nilai cut off αLPF 0.2 kali dari 
nilai frekuensi osilasi saat sistem dikenakan gangguan ωd [12]. 

C. Teknik Optimisasi PSO 

Parameter G, KL, KI, T1-T4, dan τ1-τ4 dioptimisasi untuk 
meminimalkan fungsi obyektif berikut agar diperoleh kendali 
yang optimal [7]: 

 Fungsi obyektif untuk menempatkan komponen real 
eigenvalue σ di sebelah kiri sumbu imajiner, yaitu: 

 

(9) 

dimana, σi adalah bagian real eigenvalue ke-i, sedangkan 
σ0 adalah threshold yang dipilih. Nilai real eigenvalue 
yang diharapkan berada pada σi = σ0 sebagaimana Gambar 
2 berikut: 

 

Gambar 2. Area lokasi eigenvalue untuk fungsi obyektif J1 

 Fungsi obyektif untuk membatasi overshoot maksimum, 
yaitu: 

 

(10) 

dimana, ζi adalah rasio peredaman dari eigenvalue ke-i. 
Nilai rasio redaman yang diharapkan berada pada ζi = ζ0 
sebagaimana Gambar 3 berikut: 

 

Gambar 2. Area lokasi eigenvalue untuk fungsi obyektif J2 

Permasalahan optimisasi dengan dua fungsi obyektif 
diformulasikan sebagai berikut: 

 

(11) 
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Parameter threshold σ0 dipilih -0.3 dan ζ0 dipilih 0.2. 
Teknik komputasi PSO diterapkan untuk menyelesaikan 
permasalahan optimisasi persamaan (11). Konfigurasi 
komputasi PSO ditentukan: jumlah populasi 100, jumlah 
iterasi maksimum 100 dan initial inertia weight 0.9 - 0.4. 

III. HASIL DAN ANALISIS 

A. Model Sistem Tenaga Multimesin Dengan PSS Sinyal 

Global 

Sistem tenaga 3-Mesin 4-Bus seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 4 digunakan sebagai test system pada studi ini. 
Parameter test system telah dimodifikasi dari [13] dan 
disajikan pada Lampiran. 

 

Gambar 4. Test System 3-Mesin 4-Bus 

Konfigurasi PSS dalam test system ditunjukkan pada blok 
diagram Gambar 5, dimana PSS berbasis sinyal lokal dan 
sinyal global dipasang di mesin 1, sedangkan PSS berbasis 
sinyal lokal dipasang di mesin 2 dan 3. Sinyal global dalam 
studi ini adalah selisih perubahan kecepatan rotor generator 1 
∆ω1 dengan perubahan kecepatan rotor generator 2 ∆ω2. Tiap 
mesin dideskripsikan oleh persamaan (5), sehingga persamaan 
dinamis dari konfigurasi ini adalah sebagai berikut: 

 

(12) 

 

(13) 

dengan, 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

Matriks gabungan AC berdimensi (25,25), yang terdiri dari 
A11, A22 dan A33 adalah matriks sistem lokal; A12, A13, A21, 
A23, A23, A31 dan A32 terkait dengan interaksi dinamis diantara 
mesin. 

B. Hasil Analisis Modal dan Domain Waktu 

Investigasi pengaruh pemasangan PSS sinyal global 
terhadap stabilitas sistem setelah sistem diganggu berupa 
kenaikan daya 0.1 pu dilakukan dengan analisis modal 
(eigenvalue dan participation factor) dan tanggapan simulasi 
domain waktu pada tiga skenario model dan simulasi untuk 
dibandingkan yaitu: 

1. Sistem Tanpa kendali 

2. Sistem Dengan PSS Sinyal Lokal 

3. Sistem Dengan PSS Sinyal Global 

Parameter-parameter pada skenario ke-2 dan ke-3 
dioptimisasi dengan PSO untuk membandingkan pengaruh 
penambahan sinyal global. 

 

 

Tabel 1. Hasil analisis eigenvalue dan participation factor untuk ketiga skenario 
Tanpa Kendali Dengan PSS Sinyal Lokal Dengan PSS Sinyal Global 

Eigenvalues State 
Dominan 

𝛇 (pu) Eigenvalues State 
Dominan 

𝛇 (pu) Eigenvalues State 
Dominan 

𝛇 (pu) 

-96.9281 ΔEfd1 1 -97.5978 ΔEfd1 1 -98.1621 ΔEfd1 1 

-97.0876 ΔEfd3 1 -97.0941 ΔEfd3 1 -97.0531 ΔEfd3 1 

-0.3971 ± 6.4391i Δδ2, Δω2 0.0616 -7.1555 ± 7.4296i uel1 0.694 -5.6977 ± 10.4455i ΔE’q1 0.4789 

-0.2144 ± 4.6202i Δδ1, Δω1 0.0464 -0.4327 ± 6.3737i Δδ2, Δω2 0.068 -13.7072 ± 0.1227i uei1 1 

-0.0061 ± 3.1361i Δδ3, Δω3 0.0019 -10.1802 uel2 1 -0.4617 ± 6.3815i Δδ2, Δω2 0.0722 

-2.3995 ± 2.4564i ΔE’q2 0.6988 -9.7725 uel3 1 -8.7829 uel2 1 

-2.4439 ΔE’q1 1 -8.5213 x2l3 1 -7.9832 x3i1 1 

-2.8896 ΔE’q3 1 -6.8137 x2l2 1 -7.3561 ± 0.5641i uel3 0.9971 

   -0.9487 ± 4.0815i Δδ1, Δω1 0.226 -1.4326 ± 3.4937i Δδ1, Δω1 0.3794 

   -0.0229 ± 3.0428i Δδ3, Δω3 0.008 -0.0809 ± 3.0248i Δδ3, Δω3 0.0267 

   -2.2779 ± 2.3242i ΔE’q2 0.700 -2.0897 ± 2.0349i ΔE’q2 0.7164 

   -2.7373 ΔE’q3 1 -3.0015 x1l1 1 

   -2.3529 ΔE’q1 1 -2.5602 ΔE’q3 1 

   -0.174 x1l1 1 -0.3307 x1l1 1 

   -0.0554 x1l2 1 -0.0271 x1l2 1 

   -0.1101 x1l3 1 -0.1393 x2i1 1 

      -0.1075 x1l3 1 

      -0.1 x1i1 1 
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Gambar 5. Model Phillips-Heffron dengan PSS sinyal global terpasang 

 

 
Gambar 6. Hasil simulasi domain waktu sistem tanpa pengendali 

 
Gambar 7. Hasil simulasi domain waktu sistem dengan PSS sinyal lokal 

 

 
Gambar 8. Hasil simulasi domain waktu sistem dengan PSS sinyal global

 Sistem Tanpa Kendali 
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Hasil analisis modal sistem tanpa kendali ditunjukkan pada 
Tabel 1. Setiap mesin memiliki eigenvalue yang menyebabkan 
LFO, yaitu:  

 Mesin 1 memiliki λ = -0.2144 ± 4.6202i dengan  ζ = 
0.0464 

 Mesin 2 memiliki λ = -0.3971 ± 6.4391i dengan  ζ = 
0.0616 

 Mesin 3 memiliki λ = -0.0061 ± 3.1361i dengan  ζ = 
0.0019 

Ketiga mesin memiliki rasio redaman yang rendah 
sehingga dibutuhkan pengendali untuk menaikkan redaman 
terhadap LFO.  

Hasil simulasi domain waktu ditunjukkan pada Gambar 6, 
dimana tanggapan perubahan sudut rotor terhadap waktu 
memiliki overshoot sebesar 33.16% dan settling time 11.54 
detik, sedangkan tanggapan perubahan kecepatan rotor 
terhadap waktu memiliki settling time 12.66 detik. 

 

Sistem Dengan PSS Sinyal Lokal 

Pengendali PSS sinyal lokal adalah PSS yang hanya 
memiliki satu jenis masukan sinyal berupa perubahan 
kecepatan rotor lokal. Hasil optimisasi parameter-parameter 
PSS sinyal lokal masing-masing mesin disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Hasil optimisasi parameter PSS sinyal lokal 
Param 
PSSL  

G1 
Nilai 

Param  
PSSL  

G2 
Nilai 

Param 
PSSL  

G3 
Nilai 

GL1 1.9952 GL2 0.3733 GL3 0.6591 

KL1 2.7121 KL2 0.4133 KL3 0.7091 

T1PSSL1 1.0072 T1PSSL2 0.9841 T1PSSL3 0.3915 

T2PSSL1 0.1424 T2PSSL2 0.1323 T2PSSL3 0.1404 

T3PSSL1 0.5967 T3PSSL2 0.8075 T3PSSL3 1.2133 

T4PSSL1 0.1131 T4PSSL2 0.1052 T4PSSL3 0.0881 

 

Hasil analisis modal sistem dengan PSS sinyal lokal 
ditunjukkan pada Tabel 1.  Penambahan PSS ini pada sistem  

 

secara umum menaikkan rasio redaman tiap-tiap mesin. Hasil 
ini sesuai dengan hasil simulasinya seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 7, dimana penambahan ini mengakibatkan 
overshoot menurun 8.51% dan mempercepat settling time 6.33 
detik untuk tanggapan perubahan sudut rotor, sedangkan untuk 
tanggapan perubahan kecepatan rotor mempercepat settling 
time sebesar 6.96 detik. 

Sistem Dengan PSS Sinyal Global 

Hasil perancangan PSS dengan sinyal global dengan teknik 
komputasi PSO ditunjukkan pada Tabel 3. Parameter Tw 
ditetapkan untuk PSS di tiap-tiap mesin sebesar 10 detik [11].  
Konstanta waktu TV1 dari persamaan (7) yang merupakan 
persamaan fungsi transfer PSS dengan sinyal global dapat 

dihitung dengan dua langkah. Langkah pertama yaitu dengan 
menentukan nilai frekuensi fd1. Frekuensi fd1 dari generator 1 
setelah test system mendapatkan kenaikan daya sebesar 0.1 pu 
dihasilkan dari perhitungan eigenvalue dan analisis modal  
sebesar 0.7396 Hz. Langkah kedua yaitu dengan mengitung 
nilai frekuensi αLPF1 sebesar 0.1479 Hz, sehingga TV1 bernilai 
6.76 detik. 

Tabel 3.  Hasil optimisasi parameter PSS sinyal lokal dan global 
Param 
PSSL 

G1 
Nilai 

Param 
PSSIL 

G1 
Nilai 

Param  
PSSL 

G2 
Nilai 

Param 
PSSL 

G3 
Nilai 

GL1 9.5176 GI1 3.5315 GL2 0.5291 GL3 0.4602 

KL1 2.5965 KI1 0.1675 KL2 0.5452 KL3 0.4464 

T1PSSL1 0.3230 T1PSSIL1 1.0192 T1PSSL2 1.2521 T1PSSL3 1.2015 

T2PSSL1 0.1456 T2PSSIL1 0.1253 T2PSSL2 0.0834 T2PSSL3 0.1440 

T3PSSL1 0.9230 T3PSSIL1 0.2168 T3PSSL2 0.5901 T3PSSL3 0.2524 

T4PSSL1 0.1301 T4PSSIL1 0.0717 T4PSSL2 0.0935 T4PSSL3 0.1273 

 

Hasil analisis modal sistem dengan kendali PSS sinyal 
global ditunjukkan dengan Tabel 1. Setiap mesin memiliki 
eigenvalue yang menyebabkan LFO, yaitu: 

 Mesin 1 memiliki λ = -1.4326 ± 3.4937i dengan  ζ = 
0.3794 

 Mesin 2 memiliki λ = -0.4617 ± 6.3815i dengan  ζ = 
0.0722 

 Mesin 3 memiliki λ = -0.0809 ± 3.0248i dengan ζ = 0.0267 

Rasio redaman dari mesin 1 mengalami kenaikan yang 
signifikan jika dibandingkan dengan sistem dengan PSS sinyal 
lokal karena adanya sinyal global sebagai sinyal kendali. 
Kenaikan ini diiukuti naiknya rasio redaman dari dua mesin 
yang lain. 

Hasil simulasi domain waktu ditunjukkan pada Gambar 8. 
Berdasarkan hasil ini, pengaruh pemasangan pengendali PSS 
dengan memanfaatkan sinyal lokal dan sinyal global secara 
bersamaan jika dibandingkan dengan pemasangan pengendali 
PSS dengan hanya memanfaatkan sinyal lokal saja pada test 
system di generator 1 yaitu dapat mempercepat settling time 
1.03 detik dan menurunkan overshoot 10.19% pada tanggapan 
perubahan sudut rotor terhadap waktu, sedangkan pada 
tanggapan perubahan kecepatan rotor dapat mempercepat 
settling time sebesar 0.86 detik. 

IV. KESIMPULAN 

Teknik komputasi PSO secara simultan menyelesaikan 
permasalahan optimisasi yang telah diformulasikan ke bentuk 
dua fungsi obyektif berbasis analisis modal. Teknik komputasi 
ini terbukti secara efektif menggeser eigenvalue penyebab 
LFO ke area yang lebih stabil dan mengubah nilai rasio 
redaman awal ke nilai rasio redaman yang dipilih pada fungsi 
fitness. Sinyal global yang dimanfaatkan sebagai sinyal 
kendali pada PSS adalah sinyal selisih perubahan kecepatan 
rotor generator lokal dengan perubahan kecepatan rotor 
generator tetangga di area yang berbeda. Pemasangan 
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pengendali PSS pada sistem tenaga multimesin dengan 
memanfaatkan dua sinyal kendali berupa sinyal lokal dan 
global memiliki unjuk kerja pengendalian yang lebih baik 
daripada PSS yang hanya memanfaatkan sinyal lokal saja.  
Hal ini ditunjukkan dengan skenario sistem dengan PSS sinyal 
global memiliki nilai rasio redaman tertinggi, settling time 
tercepat dan overshoot yang terendah dari dua skenario 
lainnya. Masukan faktor ketidakpastian pada model Phillips-
Heffron untuk sistem tenaga multimesin dan jenis sinyal 
global yang lain seperti tie-line aliran daya aktif dapat 
dikembangkan lebih lanjut untuk studi yang akan datang. 
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Lampiran 

 
Parameter-parameter dari test system 3-Mesin 4-Bus (dalam 
pu kecuali jika diindikasikan) 

Generator: (I) H1 = 11.8 dtk; xd1 = 0.1675; x’d1 = 0.0392; D1 

= 0; xq1 = 0.1675; T’d01 = 7.5 dtk; (II) H2 = 5.9 dtk; xd2 = 

0.1675; x’d2 = 0.0392; D2 = 0; xq2 = 0.1675; T’d02 = 7.5 dtk; 

(III) H3 = 11.8 dtk; xd3 = 0.1715; x’d3 = 0.0208; D3 = 0; xq3 = 

0.1023; T’d03 = 7.5 dtk; 

Sistem Eksitasi: KA1 = 20; TA1 = 0.01; KA2 = 20; TA2 = 0.2; 

KA3 = 20; TA3 = 0.01; 

Transformator: Zt2 = j0.03 

Saluran Transmisi: Z13 = j1.2; Z23 = j0.3; Z14 = j0.4; L3 = 1.5 

+ J0.5 

Kondisi Operasi: V1t = 1.0∠9°; V2t = 1.0∠5°; V3t = 1.0∠0°; P 
= 0.8; Q = 0.15; Vt = 1.032; 
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